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CONGRESSO NACIONAL
(*)Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49,; inciso l, da Constituição, e eu, Nelson
Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" 83, DE 198!),
Aprova o texto do Ãtô Constitutivo 'da Rl!de de In"formaçãoTecnólogica Latino-Americano - Ritla,
celebrado em llrasília, a 26 de outubro de 1983.
Art. I" É aprovado o texto do Ato Constitutivo da Rede de.Informàção Tecnológica Latino-Americana Ritla, celebrado em Brasília, a 26 de outubro de 1983.
Parágrafo único. Quaisquer atos de que possam resultar revisão, reformas ou emendas do Ato Constihitivo
sáo sujeitos à'aprovação do Congresso Nacional.
Art. 2" .Este 'Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
.Senado Federal, Ude dezembro de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.
(*) O texto do Ato Constitutivo acompanha publicação deste Decreto Legislativo no DCN (seção). de 12-12-89

(*) Faço' saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso l, da Constituição, e eu, Nelson
Carneiro, Presidente do Senado. Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N"84, DE 1989
Aprova o-texto da Convenção n" 152 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre a
Segurança e Ijigiene nos Trabalhos Portuários, adotada por ocasião da 65. Sessão da Conferênda Internacional
do Trabalho, que se realizou em Genebra, em 1979.
Art. I" É aprovado o texto da Convenção n" 152 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre
a Segurança e Higiene nos' Trabalhos Portuários, adotada por ocasião da 65' Sessão da Conferência Internacionill elo
Trabalho, que se realizou em- Genebra; e1ll1979.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na .data de·sua publicação.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.
C*) à texloda Convenção acompanha publicação deste Decreto Legislativo no CNC (seção li), de 12-12-89.

SENADO FEDERAL
.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, incisos V e VIII, da Constituição, e eu,
Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
.
RESOLUÇÃO N' 82, DE 1989
Autoriza o Governo da 'República Federativa do Brasil a ultimar a formalização de aditamento ao
Protocolo Financeiro firmado entre os Governos do Brasil e da França, em 16 de janeiro de 1987, com vistas
a prorr~r para 31 de julho de 1990 o prazo de conclusão dos contratos' financeiros previstos em tal Ato.
tal Ato.
" .',
..
Art. I" É o Governo da República~Federativado Brasil autorizado a formalizar, nos termos do art. 52, incisos
V e VIII, da Comtituição Federal, aditament ao Protocolo Financeiro firmados entre os Governos do Brasil e da Fr:mça,
em 16 de janeiro de 1987, para os fins excl sivos de prorrogar o prazo estabelecido no art. 59 de tal ato, relativo a
conclusão dos contratos financeiros nele previstos, de 31 de julho de 1989 para 31 de julho de 199Q.
Art. 2' o art. l' da Resolução n" 35, de 1989, do Senado Federal, é acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. Esta autorização se tornará insubsistente caso os contratos financeiros para a
l.ltilização da linha' de érédito indicada no caput deste artigo, não sejam concluídos até 31 de julho de 1990
ou sejam alterádas quaisquer das outras condições estabelecidas no Protocolo Financeiro original."
f Art. 3" Esta Resolução entra e~ vigor na data de sua publicação.
'
Senado Federal, 12 de dezembro de. 1989. - Senador Nelson Carneiro Presidente.
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Dezembro de 1989

CÂMARA DOS DEPOTADOS
RESOLUÇÃO N' 22, DE 1989
Aprova o Relatório, as recomendações e as Conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar irregularidades ocorridas no
Iuamps, INPS, lapas e Dataprev.
Faço saber que a Câmara dos peputados aprovou,
e eu promulgo a seguinte res'oluçâo:
Art. l' Ficam aprovados o Relatório, as Recomen-dações e as Conclusões da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as irregularidades ocorridas no Inamps, INPS. lapas e Dataprev. constituídas
pelos requerimentos n" 357 e 357-N85.
Art. 2' A Mesa da Câmara dos Deputados editará
o relatório. as recomendações e as conclusões da presente Comissão Parlamentar de Inquéfito.
Art. 3' Cópias do Relatório, das recomendações e
conclusões desta Comissão Parlamentar de Inquérito
serão encaminhadas ao Poder Executivo e ao Tribunal
de Contas da União.
Art. 4' A presente resolução entrará em vigor à
data de sua publicação.
.
.
Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de 1989. Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.
RESOLUÇÃO N' 23, DE 1889

Aprova o Relat.írio e as Conclusões da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o
destino da aplicação, pelo Ministério da Educação,
dos recursos provenientes da Emenda Calmon.
Faço sáber que a Câmara dos Deputados aprovou
e eu promulgo a seguinte Resolução: .
Art. l' Ficam aprovados o Relatório e as Conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a investigar o destino da aplicação. pelo Ministério da
Educação. dos recursos provenientes da Emenda Calmon, criada pelo Requerimento n' 1, de 1987.
Art. 2' Serão encaminhados ao Poder Executivo
cópias do Relatório e das Conclusões de que trata o
artigo anterior, para as providências cabíveis.
Art. 3' A Mesa da Câmara dos Deputados editará
as Conclusões e o Relatório da Comissão Parlamentar
de Inquérito de que trata o art. 1'.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de 1989. Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.

Art. 1" Os vencimentos e salários dos servidores
da Çâmara dos Deputados a partir de I" de novembro
de 1989 são os fixados nas Tabelas do Anexo I dcsta
Resolução.

Aplica aos servidores da.Câmara dos Deputados
disposições da Medida Provisória n' 106, de 14 de
novembro de 1989, e dá outras providências.
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou
e eu promulgo a seguinte Resolução:

Parágraf() lÍnico. As vantagens pessoais. nominalmente identificadas, percebidas pelos servidores serão
incorporadas, vedada a redução de remuneração.
Art. 3' As parcelas adicionais aos respectivos vencimentos nos termos da Resolução n' L de 1980. serão
pagas como diferença individual. nominalmente identificada. observados os valores em vigor.
§ l' A partir de 1\' de novembro de 1989, a fração
do quinto a ser adicionada ao vencimento do cargo
efetivo será calculada diretamente sobre a representação mensal do cargo em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores.
§ 2' Aplica-se o critério de cálculo a que se refere'
o parágrafo anterior às parcelas atualizadas nos termos
da Resolução n" 1, de 1980. correspondentes aos anos
completos posteriores ao 10' ano.
Art. 4' O disposto nesta Resolução aplica-se aos
proventos de aposentadoria ou de disponibilidade e às
pensões.
Art. 5' A Gratificação Especial de Desempenho de
que trata o inc~so VIII do art. 165 da Resolução n'
67, de 1962. passa a denominar-se Gratificação de Atividade Legislativa. sendo o seu valor obtido através de
Tabelas de Fatores. incidentes sobre o vencimento ou
salário.
Art. 6' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7' Revogam-se o artigo 7' da Resolução n" 36,
de 24 de outubro de 1983, e as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados. 7 de dezembro de 1989. Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos

§ l' O posicionamento dos cargos e empregos de
nível médio. integrantes do Quadro de Tabelas Permanentes e Especial, pertencentes ao Plano de Classifiéação de Cargos e Empregos, instituído de acordo com
o disposto na Lei n' 5.645. de 10 de dezembro de 1970,
nas referências de vencimentos e salários. observará
a correlação estabelecida nos Anexos I c fi desta Resolução.

§ 2' Os atuais cargos ocupados pelas categorias fun·
cionais de Agente de Serviços Legislativos - Área de
Especialização de Serviços de Atendimento; de Agente
de Transporte Legislativo; de Desenhista; de Operador
de Audiovisual; de Operador de Máquinas; de Agente
de Encadernação e Douração; de Agente de Conservação e Restauração e de Agente de Segurança Legislativa, do Nível Intermédio. serão transpostos para o Nível Auxiliar, quando vagarem.
§ 3' Os ocupantes dos cargos, transformados ou
transpostos, ficam sujeitos ao exercício das atribuições
inerentes aos cargos a que pertenciam, inclusive. quando for o caso. ao uso de uniforme, até a transposição
definitiva do cargo para o Nível Auxiliar.

Art. 2' A partir de. l' de novembro de 1989, ficam
absorvidas pelos vencimentos e salários constant.es do
Anexo I as gratificaçõ<es instltuída,; .na CâD;lara dos De:
'pulados pela Resolução n' 5, de 28 de maio de 1985,
e as decorrentes das Leis n' 6.325, de 14 de abril de

D~putados.

(ANEXO
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RESOLUÇÃO N' 24, DE 1989

Aprova o Relatório e as eonclusões da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a examinar a
política nacional de mineração no tocante 11 concessão de alvarás para a extração de minerais estraté·
gicos, assim como a comercializaç~o ~o_s mesmos.
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou
e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. l' Fieam aprovados o Relatório e as conclusoes da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a ex:uninar a política nacional de mineração no tocante
àCOlkessão de alvarás para a extração de minerais estratégicos, assim, como a comercialização dos mesmos.
Art. 2' Serão encaminhados ao Poder Executivo.
através do Gabinete Civil da Presidência da Rq;úblicà
para as providências cabíveis. o Relatório e as conclusões da Comiss~o Parlamentar de Inquérito de que trata
o art. 1'.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação,
.
Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de 1989. '-,
Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.
RESOLUÇÃO N' 25, DE 1989

1976, e n" 7.706. de 21 de dezembro de 1988. e do
Decreto-Lei n" 2.365, de 27 de outubro de 1987.
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ANEXOII
(Art. 2' da Resolução n" 25. de 1989)
CATEGORIAS FUNCIONAIS
DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO
- Agente de Segurança Legislativa
- Assistente Administrativo
- Assistente Legislativo
- Agente de Serviços Legislativos
Área de Especialização:
• Serviços de Comunicação e Informação
• Serviços de Arquitetura e Engenharia

-

,

• Serviços Especiais
• Serviços de Atendimento
• Serviço! Paramédico
-"aperador de Audiovisual
- Operador de Máquinas
- Agente de Encadcrnação e Douração
- Agente de Conservação e Restauração
- Agente de Transporte Legislativo
Área de' Especialização:
• Condução de Veículos
• Mecânica de Veículos e Serviços Auxiliares
- Adjunto Parlamentar
- Desenhista
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,1'âgs. 15121 a 15187)
1 - ATA DA 175' SESSÃO DA 3' SESSÃO LE.
GISLATIVA DA 48- LEGISLATURA EM 11 DE
DEZEMBRO DE 1989
I - Abertura da Sessão
II - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
Leitura do Expediente
MENSAGENS
(Pags. 15031 a 15104)
Mensagem n" 851, de 1989. (Do roa. r .executivo)
- Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato que "Outorga permissão à Sociedade Trindadense de Comunicação LIda., para explorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiofusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Trindade, Estado de Goiãs".
Mensagem n' 879, de 1989 - Submete à apreciação do Congresso Nacional os atos que outorgam
permissão à Rádio SP-l LIda., para explorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiofusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Diadema, Estado de São Paulo,
c à Plananlto FM Stéreo Som Ltda., para explorar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Diadema, Estado de
São Paulo.
PARECER
fi -

(Págs. 15104 a 15(05)
Parecer n' 8, de 1989 (Da Comissão de Constituição e Justiça e Redação) - Opinou, a respeito
da Consulta encaminhada através da Mesa, "quanto
à inteligência de dispositivos constitucionais relacionados com o regime jurídico dos servidores da União
e sua aplicabilidade, ou não, ao pessoal da Câmara
dos Deputados, bem como sobre o alcance do poder
de deliberação daquele Colegíado"; I - que o regime jurídico dos servidores dos Três Poderes da
União é único; II - e que a Câmara dos Deputados
pode ditar regras relativas ao regíme jurídico de
seus servidores, desde que estas não contrariem as
fixadas em lei de iniciativa do Presidente da República sobre a matéria.
.PROJETOS A IMPRIMIR,
(Pâgs. 15105 a 15187)
·Projeto de Lei Complementar n' 80-A, 'de 1989
(Do SI. Paulo Marques) - Disciplina a fixação do
número de Deputados, nos termos do art. 45, § 1',
da Constituição; tendo parecer, da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo.
Projeto de Lei n' 602-A, de 1988 (Do SI. Antonio
Salim Curiati) - Cria a Comissão Nacional de Estudos Tarifários do Transporte Coletivo Urbano, e dá
outras providências tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, pela inconstitucionalidade.
Projeto de Lei n'·' 705-A, de 1988 (Do Sr. Jayme
Paliarin) - Institui a figura jurídica "vinculo religioso"; tendo parecer, da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela inconstitucionalidade.
Projeto de Lei n' 1.094-A, de 1988 (Do SI. Floricena Paixão) - Estende a gratificação de produtividade á atividade que espccifica; tendo parecer da
Coníissão dc Constituição e Justiça e Redação, pela
inconstitucionalidade.
Projeto de Lei n'·1.357-A, de 1988 (Do SI. Samir
Achôa) - Institui benefício fiscal ao contribuinte
do Imposto sobre a Renda que fizcr doação para
a concessão dc bolsas de estudo, tendo parecer. da
Comissão dc Constituição e Justiça e Redação, pela
inconstitucionalidadc e injuridicidade.
'Projeto de Lei n" 1.538-A, de J9H9 (Do SI. José
Camargo) - Disciplina o processo de licitação pública (art. 37, inciso XII, da Constituição); tendo
parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, pela constitucionalidade. juridicidade.
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETOS Ar ,~ESENTAOOS
Projeto de Lei Complementar ,n' 200, ,e;le 1989
(Do Senado Federal) - PLS 198/89 - Complementar - Dispõe sobre os requisitos para o exercício dos cargos de diretoria e presidência do Banco
Central do Brasil.
Projeto de Lei Complementar n" 201, de 1989
(Do SI. Moisés Avelino) - Dá nova redação ao
art. 9' da Lei Complementar n' 11, de 25 de maio
de 1971, que institui o Prorural.
Proj eto de Lei Complementar n' 203, de 1989
(Do SI. Henrique Eduardo Alves) - Disciplina o
trânsito e a permanência temporárias de forças estrangeiras no País, nos tcrmos do art. 49, inciso
lI, da Constituição.
Projeto de Lei Complementar n" 204, de 1989
(Do SI. Nelson Jobim) - Possibilita afastamento
de magistrados no exercício da presidência dos Tribunais Regionais Eleitorais e a Corregedoria Regional Eleitoral.
Projeto de Lei Complementar n' 205, de 1989
(Do Sr. Geraldo AlckminFilho) - Proíbe a indicaçáo de autores de planos governamentaIs para o
Banco Central e corretoras oficias.
Projeto de Lei Complementar n' 206, de 1989
(Do SI. Francisco Amaral) - Dispõe sobre a elaboração de leis.
Projeto de Lei Complementar n" 207, de 1989
(Do SI. Francisco Amaral) - Concede pensão à
viúva e aos filhos do trabalhador rural, falecido antes
da vigência da Lei Complementar n" 11, dc 25 de
maio de 1971, que "institui o programa de assistência
ao trabalhador rural",
Projeto de Lei Complementar n' 208, de 1989
(Do SI. Antonio Mariz) - Regulamenta o arl. 153,
inciso VII, da Constituição Federal, quc dispõe sobre o imposto das grandes fortunas.
Projeto de Lei Complementar n' 209, de [989
(Do Sr. Mendes Ribeiro) - Acrescenta inciso ao
art. 73 da Lei Complementar n" 60, de 6 de outubro
de 1989, que "possibilita afastamento de magistrados dirigentes de classe" .
Projeto de Lei Complementar n' 210, de 1989
(Do Sr. Gonzaga Patriota) -Estab~lece, de acordo
com o art. 14 e parágrafos da Constituição Federal,
prazo de desincompatibilização para as eleições de
3 outubro de 1990 c dá outras providências.
Projeto de Lei Cómplementar n' 211, de 1989
(Do Sr. Adylson Motta) - Acrescenta inciso à Lei
Complementar n' 35, de 14 de março de 1979, que
dispõe sobre o afastamento de magistrados.
Projeto de Lei Complementar n" 212, de 1989
(Do SI. Adylson Motta) - Dispõe sobre a aposentadoria do funcionário policial civil, nos termos do
ar!. 40, § 1', da Constituição Federal.
Projeto de Resolução n' 217 de 1989 (Do SI. Eliel
Rodrigues) - Dispõe sobre sanções para o uso do
fumo em Plenário.
Projeto de Lei n' 4.074, de 1989 (Do Sr. Francisco
Amaral) - Isenta as entidades beneficcntes de contribuição para a seguridade social, nos tcrmos do
§ 7" do art. 195 da Constituição.
Projeto' de Lei n" 4.112, de 1989 (Do SI. Maurício
Nasser) - Dispõe sobre a isenção tributária na aquisição de automóveis para serviço de táxi e dá outras
providências.
Projeto de Lei n'! 4.125. de 1989 (Do SI. José
Costa) - Dispõe sobre o acesso às bases de dados
de administração pública federal, direta e indireta,
inclusive fundações, empresas pú!:>licas e sociedades
de economia mista, pelo Congresso Nacional, e dá
outras providências.
Projeto de Lei n" 4.129. de 1989 (Do SI. Francisco
Amaral) - Restabelece a isenção relativa à contribuição de previdência social. em favor das entidades
de fins filantrópicos reconhecidas de utilidade pública.
Projeto de Lci n'! 4.131, de 1989 (Do SI. Fábio
Feldmann) - Exige autorização prévia do órgão
ambiental para a importação de substâncias, mate-

riais, produtos e resíduos que comportem risco para
a vida, a qualidade de vida e para o meio ambiente.
Projeto de Lei n' 4.278, de 1989 (Do SI. Sérgio
Spada) ....::. Autoriza a criação de Zona de Processamento de Exportação em Foz do Iguaçu, Estado
do Paraná, e dá outras providências.
Projeto de Lei n" 4.280, de 1989 (Do Sr. Antônio
Carlos Konder Reis) - Altera a Lei n' 7.394, de
25 de outubro de 1985, que regula o exercício da
profissão de Técnico em Radiologia, e dá outras
providências.
Projeto de Lei n" 4.308, de 1989 (Do Sr. Mendes
Botelho) - Torna obrigatória a apresentação de
contrato de aluguel para o financiamento da casa
.própria através do Sistema Financeiro da Habitação.
Projeto de Lei n' 4.311, de 1989 (Do SI. Evaldo
Gonçalves) - Institui o Programa de Apoio ao Pequeno Garimpeiro da Paraíba e dá outras providências.
Projeto de Lei n" 4.312, de 1989 (Do SI. Hermes
Zaneti) ~ Dispõe sobre o uso de faixa de freqüência
dc emergência para as aeronaves acidentadas e dá
outras providências.
Projeto de Lei n" 4.313, de 1989 (Do SI. Hcrmes
Zaneti) - Dispõe sobre a aplicação de recursos
orçamentários no mercado financeiro nas condições
que especifica.
Projeto de Lei n" 4.314, de 1989 (Do Sr. Hélio
Rosas) - Concede anistia aos que foram punidos
por paticiparem de movimentos políticos.
Projeto de Lei n' 4.318. de 1989 (Do Sr. Tadeu
França) - Autoriza o Poder Executivo a criar o
Centro Tecnológico Federal Paranaense, com sede
no Município de Maringá, no Estado do Paraná.
Projeto de Lei do n" 4.347. de 1989 (Do Senado
Federal) PLS n" 362/89 - Dispõe sobre o uso obrigatório da marca alusiva ao Centenário da República
na correspondência oficial dos órgãos e entidades
dos Podercs Lcgislativo, Executivo e Judiciário,
União, Estados e Municípios.
Projeto dc Lei n" 4.348. de 1989 (Do Senado
Federal) - PLS 37/89 - Isenta do pagamento de
pedágio os veículos automotores liccnciados como
táxi.
Projeto de Lei n' 4.349, de 1989 (Do Senado
Federal) - Acrescenta parágrafo único ao art. 185
da Lei n" 4.737, de 15 de julho de 1965.
Projeto de Lei n' 4.328, de 1989 (Do SI. José
Teixeira) - Altera a Lei n' 4.266, de 3 de outubro
:de 1963, que instituiu o salário-família.
, Projeto de Lei n" 4.354, de 1989 (Do SI. Paulo
, Zarzur) - Dispõe sobre a emissão de cartão magnético para pagamento de benefícios previdenciários
aos inativos e pensionistas.
Projeto de Lei n' 4.357. de 1989 (Do SI. Aloisio
Vasconcelos) - Rcgulamenta a aplicação dos incisos vm, XVII e XXI do art. 7" da Constituição
, Federal.
, Projeto de Lei n' 4.358, de 1989 (Do SI. Francisco
, Amaral) - Acrescenta dispositivo à Consolidação
das Leis do Trabalho.
Projeto de Lei n' 4.359, de 1989 (Do SI. Francisco
Amaral) - Introduz alterações mi Lei n" 6.367. de
19 de outubro de 1976, que "dispõe sobre o Seguro
de Acidentes do Trabalho a cargo do INPS e dá
outras providências".
Projeto de Lei n' 4.360, de 1989 (Do SI. José
Teixeira) - Disciplina a aplicação do inciso II do
§ 2" do art. 153 da Constituição Federal.
Projeto dc Lei n" 4.362, de 1989 (Do SI. Henrique
Eduardo Alves) - Regula os §§ I" e 2" do art.
143 da Constituição, disciplinando o serviço alternativo para mulheres e eclesiásticos.
Projeto de Lei n' 4.363, de 1989 (Do SI. Henrique
Eduardo Alvcs) - Define taxa real de juro, nos
termos do arl. 192, § 3''. da Constituição Federal.
Projeto de Lei n" 4.364. de 1989 (Do SI. Henrique
Eduardo Alves) - Pune o descumprimento, pelo
Jl:"inistro d~ Previdência Social, de objetivos da segundade SOCIal prevIstos nü parágrafo único do art.
194 da Constituição Federal.
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Projeto de Lei n' 4.365, de 1989 (Do Sr. Henrique
Eduardo Alves) - Dá nova redação ao art. 222
da Consolidação das Leis do Trabalho.
Projeto de Lei n' 4.366, de 1989 (Do Sr. Henrique
Eduardo Alves) -Regulamenta o art. 143 da Constituição, disciplinando a obrigatoriedade do serviço
militar.
Projeto de Lei n' 4.367, de 1989 (Do Sr. Henrique
Eduardo Alves) - Disciplina a proteção dos direitos
autorais (art. 5", incisos XXVII, e XXVIII da Constituição Federal).
.
Projeto de Lei n" 4.368, de 1989 (Do Sr. Hennque
Eduardo Alves) - Dispõe sobre a escolha dos Juízes
Classistas uas Juntas de Conciliação e Julgamento,
na forma do art. 116, parágrafo único, da Constituição Federal. '
.
Projeto de Lei !l' 4.369,_ de 1989 (Do Sr. Gandl
Jamil) - Regula o artigo 218, pauígrafo 4', da Constituição Federal.
Projeto de Lei n' 4.370, de 1989 (Do Sr. Gandi
Jamil) - Dispõe sobre a situação da mulher freqte
ao mercado de trabalho.
Projeto de Lei n' 4.371, de 1989 (Do Sr. G,mdi
Jamil) - Regula o ar!. 203, inciso lI, da Constituição
Federal.
Projeto de Lei n' 4.372, de 1989 (Do Sr. Gandi
Jamil) :..- Regulamenta parte do § 4' do art. 199
da Constituição Federal, relativamente à coleta,
processamento e transfusão de sangue e seus derivados e dá outras providências.
.Projeto de Lei n' 4.373, de,1989 (Do SI. Jos~
Santana de Vasconcellos) - Inclui todo o Vale do
rio Jequitinhonha na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene, criada pela Lei n' 3.692, de 15 de dezembro
'
de 1959.
Projeto de Lei n' 4.374; de i989 (Do Sr. Lézio
Sathler) - Dispõe sobre a inclusão de "Educação
para a Segurança dó Trânsito" nos programas de
ensino de l' e 2' graus.
Projeto de Lei n' 4.375, de 1989 (Do Sr. Milton
Reis) - Introduz nos eursos superiores a cadeira
"Cultura Brasileira".
Projeto de Lei n' 4.376, de 1989 (Do Sr. Aloisio
Campos) -.: Reconhece de utilidade públiea a Associação Promocional do Ancião D. Licota Carneiro
da Cunha Maroja (ASPA), no Município de Santa
Rita, Estado da Paraíba.
Projeto de Lei n' 4.377, de 1989 (Do Sr. Hennes
Zanetti) - Altera o parágrafo único do art. l' da
Lei n' 7.628, de 13 de novembro de 1987, que dispõc
sobre os preços mínimos de uVa.
.' Projeto de Lei n' 4.378, de 1989 (Do Sr. José
Maria Eymael) - Modifica o art. 5' do Decreto-Lei
n' 55, de 18 de novembro de 1966, que "define
a Política Nacional de Turismo, cria o Conselho
Nacional de Turismo e a Empresa'Brasileira de Turismo e dá outras providências".
Projeto de Lei n' 4.379, de 1989 (Do Sr. José
Maria Eymael) -Cria o Sistema Nacional de Saneamento Básico e dá outras providências.
Projeto de Lei n" 4.380, de .1989 (Da Sr' Raquel
Cândido) - Estabelece normas para a privatização
das empresas públicas e de economia mista, e dá
outras providências.
Projeto de Lei n' 4.381, de 1989-(00 Sr. Mauro
Miranda) - Autoriza o Poder Exee'utivo a 'criar
Escola Agrícola no Município de Itaberaí, no Estado
de Goiás.
Projelo de Lei n' 4.384, de 1989 (Do Sr. Nilson
Gibson) - Altera a Lei n' 6.732, de 4 de dezembro
de 1979, que "altera a redação do art. 180 da Lei
n' 1.711, de 28 de outubro de 1952", e dá 'outras
providências.
.
Projeto de Lei n' 4.385, de 1989 (Do Sr. Paulo
Zarzur) - Determina a destruição deãrmas de fogo
apreendidas sem correspondente registro.
Projeto de Lei n' 4.386, de 1989 (Do Sr. Geraldo
Alckmin Filho) - Inclui á município de São ]:lento~
. do Sapucaí, Estado de São Paulo, nà Área de Proteção Ambieutal da Serra da Mantiqueira..
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Projeto de Le(n'4.387, de 1989 (Do Sr. Pedro
Canedo) - Declara de utilidade pública a Casa doi
Estudante Universitário de Goiás. (CEU-GO).
Projeto de Lei nO' 4.31'9, de 1989 (Do Sr. Aloysio
Chaves) - Dispõe sobre a integração de' que trata~
o § 4' do art. 29 do Ato das Disposições Constitu,
cionais Transitórias e dá outras providências.
Projeto de Lei n' 4.390, de 1989 (Do SI. João'
Cunha) - Proíbe o transporte de trabalhadores em;
veículos de carga, fixa penalidades e dá outras provi~'
dências.
Projeto de Lei n' 4.391, de 1989 (Do Sr. Rosáriol
Congro Neto) - Inclui "Introdução ao Direito Ur~1
banístico" no currículo dos cursos jurídicos e dál
outras providências.
Projeto de Lei n' 4.395, de 1989 (Do Sr. Adhemar
de Barros Filho) - Dispõe sobre a fiscalização e
controle, pelo Congresso Nacional, dos atos de ór-I
gãos de informação do Poder Executivo.
Projeto de Lei n' 4.396, de 1989 (Do Sr. Victor
Faccioni) - Acrescenta parágrafo ao art. 313, do,
Decreto-lei n' 3.689, de 3 de outubro de 1941 Código de Processo Penal, instituindo a prisão pre-'
ventiva obrigatólia, para os casos que menciona.
Projeto de Lei n' 4.397, de 1989 (Do Sr. Victorl
Faccioni) - Acrescenta parágrafo ao art. 315 do
Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de outubro de 1941 -'
Código de Processo Penal, dispondo sobre a fundamentação do despacho para a prisão preventiva obri-'
gatória, nos casos que menciona.
Projeto de Lei u' 4.398, de 1989 (Do Sr. Victor'
Facci~ni) - Altera a re~ação do caput do <l!t. ~1~1
da Lel n' 7.210, de 11 de Julho de 1984, que "mstltul'
a Lei de Execução Penal".
Projeto de Lei n' 4.399, de 1989 (Do Sr. Victor,
Faccioni) - Altera a redação do inciso II do ar!.
83 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de' dezembro dei
1940 - Código Penal.
Projeto de Lei n' 4.400, de 1989 (Do Sr. Nelson
Seixas) - Revoga a Lei n' 7.320, de 11 de junho
de 1985, que dispõe sobre a antecipação da comemoração de feriados e dá outras provitlências.
Projeto de Lei n" 4.401, de 1989 (Do Sr. Aloysio
Chaves) - Introduz alterações no art. 896 da Canso.!
lidação das Leis do Trabalhá.
\,
,Projeto de Lei n' 4.402, de 1989 (Do Sr. José'
Costa) - Dispõe sobre a produção de alimentos'
básicos e dá outras providências.
Projeto de Lei n'- 4.403, de 1989 (Do Sr. José'
Costa) - Estabele o menor salário a ser pago ao'
trabalhador por empresa brasileira.
Projeto de Lei n' 4.404, de 1989 (Do Sr. Ney:
Lopes) - Autoriza o Poder Executivo a instituir!
a Escola Técnica Industrial no Município de Currais'
Novos, Rio Grande do Norte.
Projeto de Lei n' 4.405, de 1989 (Do Sr. Ney,
Lopes) - Autoriza o Poder Executivo a instituir,
a Escola Técnica Industrial, no Município de Caic6,
Estado do Rio Grande do Norte.
Projeto de Lei n' 4.406, de 1989 (Do Sr. Ney
Lopes) - Autoriza o·Poder El!ecutivo a instituir
a Escola T6euica Industrial, no Município de Moso~
ró, Estado do Rio Grande do Norte.
Projeto de Lei n' 4.411, de 1989 (Do Sr. FranciSco
Amaral) - Altera a redação do § l' do art. 475
da Consolidação da Leis do Trabalho, aerescentan'
do novo parágrafo ao mesmo dispositivo.
Projeto de Lei n' 4.412, de 1989 (Do Sr. Francisco'
Amaral) - Dispõe sobre a fiscalização das relações
do trabalho e dá outras providências.
Projeto de Lei n' 4.415. de 1989 (Do Sr. Chico
Humberto) - Autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Agrícola Federal de Frutal, no Estado de
Minas Gerais.
Projeto de Lei n" 4.416, de 1989 (Do Sr, Chico
Humberto) - Autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Agrícola Federal de Iturama, no Estado
~f: Minas º-erais.
Projeto de Lei u' 4.417, de 1989 (Do Sr. Chico
Humberto) - Autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Agrícola Federal de Santa Vitória, no Estado de Miuas Gerais.
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Projeto de Lei n' 4.418, dé 1989 (Do SI. Chico
Humberto) - Autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Agrícola Federal de Ituiutaba, no Estado
de Minas Gçrais
Projeto de Lei n' 4.419, de 1989 (Do SI. Max
Rosenmann) - Regulamenta o disposto no § l'
do art. 211 da Constituição Federal.
Projeto de Lei n" 4.420, de 1989 (Do Sr. Paulo
Zarzur) - Dispõe sobre a nomeação de parentes
dos titulares de cargos das entidades da administração pública.
Projeto de Lei n' 4.421, de 1989 (Do Sr. Antônio I
Salim Curiati) - Autoriza o Poder Executivo a criar'
Escola Técnica Federal de Itatiba, Estado de São,
Paulo.
Projeto de Lei n' 4.422, de 1989 (Do Sr. Antônio;
Salim Curiati) - Autoriza o Poder Executivo a criar:
a Escola Técnica Federal de Botucatu. Estado de
São Paulo.
Projeto de Lei n' 4.423, de 1989 (Do Sr. Antônio
Salim Curiati) - Autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Técnica Federal de Santa Cruz do Rio Par·
do. no Estado de São Paulo.
Projeto de Lei n' 4.425, de 1989 (Do Sr. AntônÍo,
Salim Curiati) - Obriga as agências e organizações,
que intermediam colocações de empregados domés-'
ticos a apresentá-los em condições de saúde física
e mental e munida de atestados.
Projeto de Lei n' 4.426, de 1989 (Do Sr. Assis
Canuto) - Estabelece e define normas de relacionamento entre empregadores c empregados quc percebem remuneração complementar no sistema de
comissões sobre vendas.
Projeto de Lei n' 4.427, dc 1989 (Do Sr. Carlos
Vinagre) - Autoriza o Poder Executivo a instituir
a Fundação Universidade Federal de Marabâ. no
Estado do Pará.
Projeto de Lei n',- 4.428. de 1989 (Do Sr. Leopoldo
Souza) - Autoriza o Poder Executivo a transformar
a Escola Técnica Federal de Sergipe em Centro de
Estudos Tecnológicos.
~ Projeto de Lei n" 4.429, de 1989 (do SI. Juarez
,Marques Batista) - Concede anistia às pessoas envolvidas nos fatos que menciona.
Projeto de Lei
4.430, de 1989 (Do Sr. Jalles
Fontoura) -"-- Dispõe sobre a liquidação da Compa.'
nhia de -Financiamento da Produção - CFP, dá'
destinação às atuais atribuições dessa Compauhia
e regulamenta a Política de Garantia de Preços Mínimos-PQPM_
. Projeto de Lei n' 4.441, de 1989 (Do Sr. Harlan
Gadelha) - Autoriza o Poder Executivo a criar uma
Escola Agrotécnica Federal no Município de Igarassu, Estado de Pernambuco.
Projeto de Lei n' 4.444, de 1989 (Do Sr. Israel
Pinheiro) - Regulamenta de acordo com a nova'
Constituição o registro e criação de Partidos Políticos.
~Projeto de Lei n' 4.446, de 1989 (Do Sr. Gandi'
JamilF- Dispôe ~obre a' responsabilidade civil da
União Federal pelos danos causados por agentes
diplomáticos..
Projeto de Lei n" 4.447, de 1989 (Do Sr. Hélio
Duque) - Altera a Lei n' 1.411, de 13 de agosto
de 1951, que dispôe sobre a profissão de economista.
Projeto de Lei n' 4.448, de 1989 (Do Sr. Chico
~UVlberto) - Autoriza o Poder Executivo a criar
,'ti Escola Agrícola Federal de Tupaciguara, no EstaQO de Minas Gerais.
Projeto de Lei n' 4.449. de 1989 (Do Sr. Chico
Humberto) - Autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Agrícola Federal de Araguari, no Estado'
de Minas Gerais.
Projeto de Lei n' 4.450, de 1989 (Do Sr. Luiz
Salomão) - Regulamenta o inciso III, art. 221. da
'Constituição Federal.
Projeto cfe Lei h' 4.451, de 1989 (Do SI. Juarez
Marques Batista) - Altera a redação do art. 236
da Lei n' 5.869. de 11 de janeiro de 1973- Código
de Processo Civil.
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Projeto de Lei n" 4.452, de 1989 (Do Sr. Lezio
Sathler) - Dispõe sobre incentivo fiscal para empreendimentos florestais.
Projeto de Lei n" 4.454, de 1989 (Do Sr. Sílvio
Abreu) -Autoriza a abertura de contas em moedas
estrangeiras no Banco do Brasil e dá outras provi, dências.
Projeto de Lei n' 4.455, de 1989 (Do Si:- Ney
Lopes) - Cria incentivo ao treinamento da mão-deobra, institui a estabilidade no emprego, sem prejoízo do Fundo dc Garantia por Tempo de Serviço.
e dá outras providências.
Projeto de Lei n" 4.456, de 1989 (Do Sr. Paulo
Zarzur) - Veda a recondução de dirigcntes ou conselheiros de empresas estatais,
Projeto de Lei n' 4.457, de 1989 (Do Sr. Francisco
Amaral) - Dá nova redação ao art. 180 do Código
PenaL
Projeto de Lei n' 4.458, de 1989 (Do Sr. Chico
Humberto) - Autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Agrícola Federal de Patos de Minas, no
Estado de Minas Gerais.
Projeto de Lei n' 4.459, dc 1989 (Do Sr. Chico
Humberto) - Autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Agrícola Federal de Araxá, no Estado de
Minas Gerais.
Projeto de Lei n' 4.460, de 1989 (Do Sr. José
Moura) - Dispõe sobre a instituição do Conselho
de Administração da Previdência Social.
IV- Pequeno Expediente
DENISAR ARNEIRO - Protcsto contra transa'ção entre a Prefeitura de São Paulo c a Shell, reali'v.ada sem concorrência plÍblica.
1
(Pág. 15187)
, NILSON GIBSON':"" Apoio de setores da Igreja
\fatólica ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. ,
EClitorial dc O Globo intitulado "Os currais eleitorais
da Igreja".
(Pág. 15187)
IRMA PASSONI -Importância da candidatura
Luiz Inácio Lula da Silva para o proccsso político
llrasileiro.
'
(Pág. 15188)
LÉLIO SOUZA - Conveniência da revogação,
pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação
da Câmara dos Deputados, do Projeto dc Lei n'
1.318, dc 1983, que trata da modificação e revogação
da legislação que disciplina a execução extrajudicial
dos créditos hipotecários vinculados ao Sistema'Financeiro da Habitação.
(Pág. 15188)
VALDIR COLATTO - Protesto contra aprovação. pela Comissão de Agricultura e Política Rural
da Cãmara dos Deputados, do art. 21 do Substitutivo
Rosa Prata. referente à Lei Agrícola. Denúncia de
antecipação, pelo Ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, do pagamento do dissídio
coletivo aos empregados das empresas de comunicação. Manifesto, pelo orador, à população de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, de apoio à candidatura Luiz Inácio Lula da Silva.
(Pág. 15189)
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS - Noticiá·
rio do Correio Braziliense, sob o título"A recuperação da Transamazônica é iniciada".
(Pág. 15189)
AMAURY MÜLLER - DenlÍncia sobre situação dos colonos sem-terra assentados na Fazenda
Corticeira, em Cruz Alta, Estado do Rio Grande
do SuL ReplÍdio ao comportamento do Prefeito do
Município de Santo Ângelo durante campanha do
candidato Fernando Collor de Mello naquela cidade.
(Pág. 15189)
JOSÉ EGREJA (Pela ordem) - Procrastinação
na aprovação da Lei Agrícola.
(Pâll. 15190)
MOISÉS BENNESBY - Apelo à Mesa no sentido de encaminhar ao Executivo o Projeto de Lei
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n' 63, que trata dos seringueiros brasileiros. Apelo
à Mesa no sentido de encaminhar expediente ao
Ministério do Interior sobre a instituição da Zona
Livre de Comércio no Município dc Guajará-Mirim,
em Rondônia.
(Pág. 15190)
WALDECK ORNELAS - Protesto contra
ameaça de fechamento, na Bahia, do Ceped - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento.
(pAg. 15190)
LÚCIO ALCÂNTARA -Necessidade do eumprimento da Lei Etclvino Lins, que dispõe sobre
transporte de eleitores aos locais de votação.
(Pág. 15191)
STÉLIO DIAS - Repúdio à atitude do Líder
do Governo. Deputado Luís Roberto Ponte, no episódio da retirada da medida provisória sobre o aumento do funcionalismo.
(Pág. 15191)
ALCIDES LIMA - Conveniência da elaboração
de legislação específica sobre controle de qualidade
de produtos alimentícios, especialmente no que se
refere aos de origem vegctal.
(Pág. 15191)
COSTA FERREIRA -Implantação de agências
dos Correios em Cândido Mendes e Carutapcra.
Maranhão.
(Pâg. 15191)
VICTOR FACCIONI- Aplausos aos termos da
"Carla aos Presidenciáveis", publicada pela CNEE
,- Campanha Nacional de Escolas da Comunidade,
I em sua revista trimestral.
(Pâg. 15192)
MENDES RIBEIRO - Adesões de IÍltima hora
aos candidatos à Presidência da República.
(Pág. 15192)
GEOVANI BORGES - Necessidade da fixação
de critérios para preenchimento da função de Chefe
de Secretaria das Juntas dc Conciliação e Julgamento.
(Pág. 15193)
AMARAL NETTO - Falecimento do Deputado
Estadual Paulo Reis Vieira, Prcsidente do Diretório
Regional do PDS em Goiás.
(Pág. 15193)
JOSÉ LUIZ MAIA - Necessidade de reavaliação, por parte do Governo federal. da questão dos
subsídios e estímulos fiscais.
(Pág. 15193)
ERICO PEGORARO - Encaminhamento, pelo
orador, de recursos ao Presidente da Câmara dos
Deputados sobre votação do Projeto de Lei n' 4.086,
de 1989, que dispõe sobre a Lei Agrícola.
(Pâg. 15193)
ROBERTO BALESTRA - Importância da liberação do pagamento dc dívidas com o setor de construção civil do Estado de Goiás.
(Pág. 15193)
MÁRCIA KUBITSCHEK - Defcsa do progra·
ma econômico do candidato Fcrnando Collor dc
Mello.
-

v-

cio Lula da Silva, em obediência à orientação partidária. Posição oposicionista do PSDB em relação
ao futuro governo.
(Pâg. 15194)
JESUALDO CAVALCANTI - Dificuldade de
opção, pelo eleitorado nacional, entre os candidatos
a Presidente da ReplÍblica, dado o caráter messiânico das propostas apresentadas.
(Pág. 15195)
EDMUNDO GALDINO - Criação e instalação
da Universidade Federal do Tocantins.
(Pág. 15196)
JORGE HAGE - Articulação, pelas forças progressistas, de aliança suprapartidária para o oferecimento de sustentação parlamcntar para asseguramento de condições de govcrnabilidade do governo
Luiz Inácio Lula da Silva.
(Pâg. 15198)
VII - Comunicações Parlamentares
(Não houve oradores.)
(Pâg. 15198)
VIII- Homenagem

(Págs. 15198 a 15203)

ELIEL RODRIGUES, BENEDITA DA SILVA, DASO COIMBRA, COSTA FERREIRA;
JOSÉ FERNANDES, JOÂO DE DEUS ANTUNES. GIDEL DANTAS, CELSO DOURADO Transcurso do Dia da Bíblia.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Solidariedade da Mesa às comemorações pelo Transcurso
do Dia da Bíblia.
JOÃO PAULO (Pela ordem) - Insignificância
dos recursos orçamentários destinados à árca social,
em cotejo com os atribuídos aos minislérios militares. Artigo "Na educação do Brasil, os pobres financiam os ricos", de autoria do Deputado Federal Osvaldo Coelho. publicado no jornal Gazeta Mercantil.
IX - Encerramento

(Págs. 15203 a 15210)

2- ATOS DA MESA
(Págs. 15210 a 15211)
a - Exonerações: Cláudia Gordilho Lomanto;
Roberto de Medeiros Guimarães Filho; Mônica Pi- .
nheiro de Queiroz.
b - Nomeações: Cláudia Gordilho Lomanto;
Luiz Cesar Lima Costa; Roberto de Medeiros Guimarães Filho; Mônica Pinheiro de Queiroz.
c - Designações: Diniz Felix cios-Santos; Antonio
Bonifácio; Dirce Benedita Ramos Vieira Alves;
Santa Catarina Sabarros Martins; Luiz de Sousa Neto; Margarida Maria Quairoz Oliveira Cabral.
d - Apostila: Sylvia Evelyn Knapp.
3 - ATAS DAS COMISSÕES
(Pâgs.I521I a 15239) ,

Comunicações de Lideranças

AMARAL NETTO - Seqüestro do empresário
Abílio Diniz. Criação do Conselho Nacional de Segurança Pública.
(Pág. 15194)
CARLOS CARDINAL - Natureza conservadora e elitista da candidatura Fernando Collor de Mello. Certeza na vitória da candidatura popular e democrática de Luiz Inácio Lula da Silva.
(Pág. 15194)
VI - Grande Expediente
ADROALDO STRECK - Aspectos da problcmática nacional a serem enfrentados pelo futuro Presidente daRepública. Apoio ao eandidato Luiz Inã-

Comissão de Defesa Nacional, 19' reunião, em.
6-12-89; 20' rcunião. em 7-12-89;
Comissão de Economia, IndlÍstria e Comércio,
32' reunião ordin:íria, em 6-12-89;
Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. 24' reunião ordinária, em 29-11-89; 25' reunião
ordinária, em 6-12-89;
Comissão de Finanças, 26' reunião ordinária. em
6-12-89;
Comissão dc Relações Exteriores, 16' reunião ordinária, em 23-8-89; 17' reunião ordinária, em
24-8-89; 18' reunião ordinária, em 30-8-89; 19' reunião (Audiência Pública), em 13-9-89; Reunião con-
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junta de Audiência Pública, em 14-9-89; 20' reunião
ordinária, em 20-9-89; 21' reunião ordinária, cm
11-10-89' 22' reunião ordinária, em 18-10-89; 23reunião ~rdinária, em 22-11-89; 24' reunião ordinária, em 29-11-89; 25' reunião ordinária, em 6-12-89;
26' reunião ordinária, em 13-12-89;

Ata da

Comissão de Serviço Público, 13- reunião ordinária, em 25-10'-89; 14' reunião ordinária, em 6-12-89;
Comissão de Trabalho; 31' reunião ordinária, em
6-12-89; 32' reunião ordinária, em 7-12-89;
Comissão de Transporte, 24' reunIão· ordinária,
em 6-12-89; 25' reunião ordinária, em 7-12-89.
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4 - MESA (Relação dos membros)
. 5 - LÍDERES E VICE-LÍDERES (Relação dos
memoros)

6 - COMISSÕES TÉCNICAS (Relação dos
membros)

Sessão, em 11 de dezembro de 1989

Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira, jq
Vice-Presidente; José Melo, Suplente de Secretário.
ÀS 13:30 HORAS COMPARECEM
RES:

os SENHO-

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
José Melo

Alagoas

Mato Grosso do Snl
Levy Dias - PFL; Rosário, Congro Neto - PMDB;
Saulo Queiroz - PSDB.

Vinicius Cansanção - PFL.
Sergipe

Acre
Alércio Dias - PFL; Geraldo Fleming - PMDB;
João Maia - PMDB; Maria Lúcia - PMDB; Nosser
Almeida - PDS.
Amazonas
Bernardo Cabral -; Carrel Benevides - PTB; José
Dutra - PMDB; José Fernandes - PDT.
Rondônia
Arnaldo Martins - PSDB; Assis Canuto - PL; Francisco Sales - PMDB; José Viana - PMDB; Moises
Bennesby-PMDB.
Pará
Amilcar Moreira - PMDB; Benedicto Monteiro PTB; Domingos Juvenil- PMDB; Eliel RodriguesPMDB; Gabriel Guerreiro - PSpB; Mário Martins
- PMDB; Paulo Roberto - PL.
Tocantins
Edmundo Galdino - PSDB; Eduardo Siqueira Campos - PDC; Moisés Avelino - PMDB; Paulo Mourão
- PDC; Paulo Sidnei - PMDB.

José Queiroz G6is-PFL.

PFL; Lauro Maia Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Afrísio Vieira Lima 'PMDB; Ângelo Magalhães - PFL; Celso DouradoPMDB; Eraldo Tinoco - PFL; Francisco Benjamim
- PFL; Francisco Pinto - PMDB; Genebaldo Correia
- PMDB; Jairo Carneiro - PFL; João Alves - PFL;
João Carlos Bacelar - PMDB; Jonival Lucas -PDC;
Jorge Hage - PSDB; Jorge Vianna - PMDB; Luiz
Eduardo ~ PFL; Milton Barbosa - PFL; Prisco Viana
- PMDB; Waldeck Ornélas - PFL.
Espírito Santo
Nyder Barbosa -PMDB; Rose de Freitas - PSDB;
Stélio Dias - PFL.
Rio de Janeiro
Adolfo Oliveira - PL; Álvaro Valle - PL; Amaral
Netto - PDS; Anna Maria Rattes - PSDB; Artur
da Távola -PSDB; Benedita da Silva....:... PT; Bocayuva
Cunha - PDT; Daso Coimbra - PMDB; Denisar Arneiro - PL; José Luiz dc Sá - PL; Simão Sessim
-PFL.

Maranhão

Minas Gerais

Albérico Filho - PDC; Cid Carvalho - PMDB;
Costa Ferreira - PFL; Joaquim Haickel- PDC; Vieira
da Silva - PDS; Wagner Lago '- PMDB.

Chico Humberto - PDT; Christ6vam Chiaradia PFL; Hélio Costa - PRN; Humberto Souto - PFL;
Israel Pinheiro - PMDB; João Paulo - PT; José da
Conceição - PMDB; José Geraldo - PMDB; Lael
Varella - PFL; Luiz Alberto Rodrigues - PMDB;
Marcos Lima - PMDB; Maurício Pádua - PMDB;
Mello Reis - PDS; Milton Lima - PMDB; Rosa Prata
-PMDB; Sérgio Werneck-PMDB; Ziza Valadares
-PSDB.

Piauí
Felipe Mendes - PDS; Jesualdo Cavalcanti - PFL;
Jesus Tajra - PFL; José Luiz Maia - PDS; Paes Landim-PFL.
Ceará
Aécio de Borba - PDS; Furtado Leite - PFL; Gidel
Dantas - PDC; Haroldo Sanford - PMDB; José Lins
- PFL; Lúcio Alcântara - PDT; Moysés Pimentel
- PDT; Ubiratan Aguiar - PMDB.
Rio Grànde do Norte
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Marcos Formiga
- PL; Vingt Rosado - PMDB.
Paraíba
Agassiz Almeida - PMDB; Antonio Mariz PMDB; Francisco Rolim·- PSC; João Agripino PMDB.
~(;rnambuco

Artur Lima Cavalcanti - PDT; Egídio Ferreira Lima
- PSDB; Fernando Bezerra Coelho - PMDB; José
Carlos Vasconcelos - PMDB; Nilson Gib,ol1 PMDB; S2lfuid C8i'itdho - PFL.

Paraná

PFL; Messias

São Paulo
Antoniocarlos Mendes Thame - PSDB; Irma Passo·
ni - PT; José Carlos GreCco - PSDB; José Egreja
- PTB; Maluly Neto - PFL; Manoel Moreira PMDB; Michel Temer - PMDB; Paulo Zarzur PMDB; Robson Marinho - PSDB.

Darcy Deitas - P8DB; Dionísio Dal Prá - PFL;
Euclides Sealco - PSDB; José Tavares - PMDB; Jovanni Masini - PMDB.
Santa Catarina
Alexandre puzyna -PMDB; Cláudio Avila'-PFL;
Orlando Pacheco - PFL; Renato Vianna - PMDB;
Valdir Colatto - PMDB; Victor Fontana - PFL.
Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck - PSDb; Amaury Müller - PDT;
Arnaldo Prieto - PFL; Carlos Cardinal-'- PDT; Darcy
Pozza - PDS; Erico Pegoraro - PFL; Hilário Braun
-PMDB; Ibsen l'inI1eiro - PMDB; Ivo MainardiPMDB; João de Deus Antunes - PTB; Júlio CostaInihin - PMDB; Lélio Souza'- PMDB; Luís Roberto
Ponte - PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Nelson
Jobim - PMDB; Paulo Mincaronc":'" PTB; Victor Fac·
eioni-PDS.
Amapá
Annibal Balcellos - PFL; Gêovani Borges - PRN.
Roraima
Alcides Lima - PFL; Chagas Duarte - PDT; Mar.
luce Pinto - PTB; Ottomar Pinto - PMDB,

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (José Melo) - A lista de presença registra o comparecimento de 66 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob proteção de Deus, e em nome do Povo Brasileiro,
iniciamos nossos rrabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão
anterior.

Goiás

Délio Braz - PMDB; João Natal - PMDB; José
Freire - PMDB; Lúcia Vânia - PMDB; Maguito Vilela- PMDB; Pedro Canedo - PFL; Roberto Balestra
-PDC.

11- LEITURA DA ATA
o

SR. NILSON GmSON, servindo como 2" Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é. sem observações, aprovada.
O SR. PRESiDENTE (José Melo) - Passa-se à leitu-

Distrito Federal
Augusto Carvalho - PCB;. Francisco Carneiro PMD13; Geraldo Campos - PSDR; Jofran Frejat 'PFL; Márcia Kubitschek - PRN; Maria de Lourdes
Abadia - PSDB; Sigmaringa S,dws -·PSDB; Valmir
Campelo - PTB.

ra do expediente.

IH - EXPEDIENTE
Não hiÍ e,q,edienl.e a ser lido,
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MENSAGEM
N9 851~ DE 1989.
(Do Poder Executivo)

Submete ã apreciação do congresso tlacional o lItO q~
"Outorga permissão ~ SOCIEDADE lRHli)ADENSE D[ COIolUtl..!.
CAÇ/íD LTDA •• para explol'ar. pelo prazo de- lO (dez)
radí~

anos, sem direito de etclusividade. serviço de
difusão sonora em

freqll~ncia

modl.ll~da.

na cidnde

gOl somente virá a produzir seus efeitos legais após
de1iber~
ção. do Congresso Nacional.!:. na ~forma do parágrafO terceiro, do
a-rtl.go 223, da constituiçao.

R~novo 11 VOSSo:L Excelência meus

mois prDfunrla

de.

/7 A,IT~"'G

Tr; ndadc. E5 tado de Goi às".
{~S

protestos

do

o

resp.i:d~~~ 4 7 ~

e~HDS I1~G"";;S

I

COMISSijES Oi:. CltNCIA E TECNOLOGIA. COI:UHIICAÇM E

fNFORMATlCA; ~ DE GDNSTITUIÇM E JUSTIÇA E REOA.ÇAoJ
PortarIa no" 229

EXCELENT!SSIMOS SENHORES MEMDROS

no

CONGRESSO NACIONAL:

Nos termos do artigo 49, inciso XII 6 combinado

ra dQ submetar ii aprcciac50 do C;ongresso Nacional; IJComp<:lnhndo de Exposicáo de Motivos do Senhor Ministro d.e

Estado

nov~brCl d~

de

das

23

de

1989, publicadn no Diário Oficial da União do din

27 de novembro de 1989, que "Outorga

permissão

ã

SOCIEDADE

TRINDADENSE DE COMUNICAÇ~O LTDA, para explorilr, pe 10 prazo d.e
10

(dez]

anos,. Sem direito de exr;::lusividi:\dc, servir:?

diodifusão sonora em freqllenci?- I!l0dulada, na cidad.(: de
dade, Estado de Goiás'".
Brasília,

em 01

de

dez'P..rnbro

de

d0!!l1g",g

o

com S 10 do ar.tigo 223, da Constltuiç;i\o f'edes:a.l, tenho a hon-

Comunicaçâeg, o ato constante da Portaria nO 229.

o de 23 dO!!l Novembro

de

ra-

Ministro de Estado
das
Comunicações, usando das atribuiçõBs que lhF! conferem o artigo 19 do
Decreto n? 10.568, de 18 de maio de .1972, e o artigo 32 do' Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto
u'9
&8.067, de..26 de. janeiro dê 1'l83, e tendo em 'riste. o.que consta
do
Processo folC n9 29000.006143/88, CEdi tal n9 254/88), resolve:
I - outorgar pe.rmissão h SOCI&Dl'\.D~ TRINDADE:NSE Di::
COHUMI~
ÇÃO LTDA., para explo;;;ar, pelo prazo_de 10 (dez) anos,_sE!'fi1 àireito de
exclusi.....idade, serviço de radiodifl1sao sonora em freqj1encia modulada,
na cidatle
Trindade, Estado de Goiás.

ae

A perrnJ.ssão Qrii out~r:gad1'l reger-se-â pelo Código Bras!.
obriga
ções assumidas pela outorgada em sua p;;;oposta.
III - Esta' permissão somente produzirá efeitos legais
após
deliber,<'lção do Congr~ss2 Nacional, n11 forma da artigo 223, parágrafo
terceirD, da constituiç<lO.
•

II -

leiro de '1'elec:ornunicações, leis subseqüentes, regulamentos e

IV - Esta pcrtaria entra em vigor na data de !'lua publicaçâo.

Trin-

19B9~

Aviso

nQ

924

SAP.
Em

Dl

de

dezembro

de 1989

Excelentíssimo Senhor primeiro Secretário:

Tenl)c a honra de encaminhar a essa
Mensagem do Excelentíssimo Senhor

Presidentê

Secretar.ia
tia

a

Re!'ública,

acompanhada de Expo$icão de Motivo~ do Senhor Ministro dl". Es-

tado das Comunicações, na qual submete à aprecia cão
Excelcntlssimo Senhor P.r.esldente da RepübU.c:a,

d~

gresso Nacional o ato constante

rf,)vembro de 1989, que "Outorga permissão ã SOCIEDADE
DENSE' DE COMUNICAC,!lio LTDA, para explorar, pP.'lo

De con'formidade com as atribu:l.çõc.s l~gain e ,r~
gul1'lm~nt..:trcs cometidas :õ\ este MinL~t~r:o, deter~ineL a pub!l.c~

prazo

de

TRl'NDAdl:l

10

'lqezl anos, sem direito de exclusividade, scrvico de radiodi,fusão sonora em freqt1ê·nci.:l modulada, na cidadl2-

de

~i~ ~~ ~~~t~1i~~3~~'t;~~br~~:mv~~:~~ê~c~:P~~~~~~.~~, d~a uma ciâ;~~

Estado de Goiás".

de Trinda.de, Estado da GDias.
2.
~b pJ:a:>':'Q 80S taba lec:i do pela lei, acorreram as se
guintcs entidades:

celência pTote~tos de clevada c5t.ima e conside ação.

rotura

Con-

do

Portaria nQ 229, de 23

Trindade,

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex-

Pl\.RANAtBA :LTDA ••

RADIODIFUsKo GÚY.ANA LTDA. ,

SISTEHA SUDOESTE DE COM1JNICAÇÁO LTDA.,
TV PLANALTO LTDA. ,
TV CANAL 9 - .seM E IM!=>GEM m CCMlliTCAÇAo ~,
REDE 51JL - GOUNA DE RÃDIO E TELEVISÃO LTDi\.,
FUNm.ÇÃO PADRE PEL1i.CIO,
SISTEMA GOIANO DE: cO~UNICAÇÃO LTDA••
BARRO PRE~O COMUNICAÇÕES LTDA.,
R!tOIO APARE CIPA DE: GOIÂNIA LTDA.,
.
SCCIED1'IL'E 'ffiINDNDISB IE CUfllUCN',lD LTr-A. ,
SOCIErl'UE TRrNDiLENS'C: IE DlVUl.G!'.çw C1.lL'l'UlAL L'ln\. e
I\N)lQDIFtEÃO E a::Hi.m~ ;'11) BAASn. L't'IYl,.

3..
Sl;lb~tido ? assunto 90 exame dos órgãos
compe
tentes degtC! Min;ustcJ::3..0, 03.5 COnclu50es foram na senti-oo de qt"P.'";
I;ob 05 aspectos técnJ.co e jurídico, as entidades
proponentes
satlsfi:l@):"am às e;<i<)encías do Edital e aos requisitos ~ s
laç50 específica de radiodifusão, exceto a SOCIEDADE TRINDADE"
SE DE: DIVULGAÇÃO CULTORAT" LTDh., que. apresentou $omente reque
rimento dirigido ao SenhoL Ministro, conforme detcrmin,), o sub
i.tem 2.1 dag condiçôeR. do Edital, deixando de apresentar
os
dem:!is docwnentos, e demo!]strando assim, desj.nteressa na expIo
raçao do serviço em questao, estando portanto dC!'lclassificada:4.
Assim. das entid.:ldes que se apresentaram,
so
foram considerada$- formalmente habi1i. tadas as eompresao
Rfi.DID
P1\RANAIBl\. LTO]\.., RADIODIFUSÃO GOYllNA LTDA., SISTEl-L"l
SUDOESTE
DE COMUNICAÇÃO LTDl\.., TV PLAN/lLTO LTD1I.., TV CANAL 9 - SOM
E
lMAGF.:M DA COMUNICAÇÃO L'rD1\., ru::m:·sur. - GOIANA. DE RÁDIO E TET~E
VISÃO LTDJ\ •• FUNDAÇ1\O PADRE PJ:::LAGI0, SISTEMA GOIANO DE. COMCNY
CAÇÃO LTDA. I BARRO PRETO COMONICAÇÕES LTDA., RÁDIO
APARECIDA
DE GOr1iUIA LTDA., SOCIEDADE TlUNDADEN'SE t'E COMfJN'ICAÇÃO
LTDA.
ê RADIODIFUSÃO E COf-HINICAÇÃO ALO BRASIL L'I'D1\...

S.
Nessas condit;,:õE':'!s. ã vista das entid<Jdes qtl.e ~e
habilltaram (quadro anexo) a execução do serviço objeto do ccli
tal, tonho a honra de encaminhar a' aElsunto ã elevada consiúerã"
ção de Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Con
qrCSSQ l~acional a aneXd nortaria de. pe-rmi5sào. O ato de autor

A Sua Excelência o Senhor
Deputado J~urz HENRIQUE
DD. Pr~meiro Secret.á'o.o da Câmara. dos "'Deputados

Buslr.!l\ (DFI

EDl'rAL NQ
HccelHm~l'lto

254 /88-0M

de prapotitao p<'lra

iiidiodJfu~áo .':ionora
Estado de GOl/ls_

eo

il

execuçao e

EreQWtnci.B

eXDlol."ilÇão de Bonn <;0 de
n!1 cidade àe '!'rJnc.:ide.

müdulada,

'---.-~---

o
tlINIS'TRO 08 ESTADO DAS CO:1UI,;;rCACI3r;:S.
t~ndo,l;lm
vlSt"l')
dlSposto no artioa 1,Q do Decreto nQ 70.568, de 18 Je r;:'.'lio de 1972, €: deacordo com a~ normas ~s::db~leCld<l::; no li.eÇjulanento dos Serviços dfol
l1adJoditu!lão em V1Qor.
tOI-n'à "úbl tI:O ~ue. tr<lnm:ort"ldog 15 (quare;jt,9 ~
C1."nco)
01:11'1. cont:loos do tha oeQ\llntc ao ca publ~~a,:ão deste Edlt2l1 no
DU.in.o afletal ó"Un1ão', E.;Dtan:í recebendo pc:i.o Pl.";]ZO de 15 (,:rUIm:.;:)
{has, DrOpO!lt,alll C'c1!:J d execução c eXDlol."d<;J:O de SCt"Vl<;O d!:' l."ildlOdU';I...Gáo.
HonDra, com dS cdt"dcterí.,tlcàS e condlcões que se seQuem:

l. St"- .... viço

:

2_ Local

: Tr1ndüde-GO
: 275 (102,9 I1Rz)
, 8

3. Cane\.l
4. CIClS3C
5, C,]oi.t,]l mínimo CXiClCJO
6. Ilol'õlr"ia dê fl1nClona:nento

~

deu

O( i.(,lem

e

enc::o.-.trFilTl-se

êl

HODULAD}>.

(duzanta::::)

MVR

: IlulUtado

119 d€!malR. condiç::íes des,-e r;:d1ti'l.l

lhe

FJI:;:QU~NCIÀ

f,n::ern parte do pr:oces.3o qUE

di.spo~nçd.o

elos

intere3Sado~)

n3

15031
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DH"etol"i,] ROÇllOnill do DEl1TEL,
em GDIânia-GO, 51tU<'lda na RUi! 'rrf,.;I;. 6113
Setor Oc.ste.
onde sem:! p;>pres\!ntante:::J l~Qals. d~veor;:;o tlntr~QClr ",uas

~

Dt"opO::ltas.

-

!.'(lCl:..lr'>HIS l\ElUn.:os

.1. I Br.J.sí1:l.a-DF, 19 de

agosto

Dezembro de 1989

de 1983.

\r~t\"ISTIH[lIl''''Oó.'''l.) _"'':J~'
I~ ~

\ C\D\

~··.

,','n·.1 ";'~"

t·i
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ri.: '~'.I:' 1'1'1,,1' \1' .:1,'" ~"·!.:'.lJ),r<'" ·f"~llm\'rn~'··,,: ~._.,'
.i.·
n.I-;~· t "h' I; ' , ' ,-u ,- ..... ",,-.
" ~••. r I r 1 ,-,I.i " .:1,' ,'(' ~,'l'" I " f "
l I f '.l'
I" .t. .-I,'it,"', ',lrt..-i,,\ 1'1.'1 i ·.... h'II.,] "'.1 J,' j.j"tltl,I",l,·
0

~.l.l -

fk~',l ,1isr~'n,'I'J"
t 1-" t ,I

J

f ('I.· ..

f.l

\&. ?fj'" _,

I

_

~:HREG'\

'""o

;r;...- ~
~

'I'~

nAS PItOr0.5TA.5

rl','l'J

.J,

-

7'"
C!.;

c~ns1:ituti'.. o~

{l

,~s

,lt'J.:-S

t'ót"

t'

,2.2.1 - Doe 1l.1:0~ e<'tlstitutivos dói. ... sociedades
deverio.
constar dispClsitivoe declarando
expre~;;,1I1ente
que:
2.2.1.1 ~ at cotas ou ações represer.t .. tivas do ca
pitll.l 5t'cial são inalicnáy.:is e
inC"_11:
cionlíveis <l escr.:l.r.~eiros C'J pe::~o.:L;'l jurldicas;

rH'.Ji.;;::nl~

l!,~ l,·aJ'j';trQ(:len~..-, -

o;;

·j"<:lJm~·nto'-"

""

p«"",';'_

qlle

i 11':. l'f I',''''.

FC'rm(d<Írí<~ DNT-l-.lS,
~,~,

(.~ (lJ Itrcsi

~.I .; -1-.)
,'i •. , •...• , " "
d., ,~ntid.1Jl', llmrt
m~slT.~s o;"'r~ !,~i'", ,He.r;

a ... u" se t"cf"rclT

I':.cn:;

<,-, ",."",",,,J.,, ".,,,.

,>

qUd,lf'"

_ T~,t:l"" c', (h~('u,'1('nt"i'., (:('m c\c"çãtl dos qUtl t~'phdr.: vulii'1adc
pT~"jct.::,'unn.',dil. i: j~~s -:('mr.rl'~'')fltes d~ nac H·n.-, 1 i,J.lJc ,
r~<' ,st'r firt>l.1cio,::,. >:I""lh'JioJ'5 .;)u f"~'v.,liddJ<)." em 01,,1;:<1
';\1

p,lrôl

endc,reço

,i!'

JlI'i!;'~nt('~, <:,-'nr.'n~,' ,~n'C

ve:: que a (J.rr<:".:-n •. 'I·';~o) J,'~,
dcnJt> ~'s ir~n:; 3·1 '" J,~:

alteraç.ões ",ubs~q"ente~, COlJl as res<Í
peetivas CQI,prOVaçoes d~ reg;istro ou arqui~am"'ntc
partição Co.lmpF.ter.te;
~
!lt(lS

,'ç

111:

fi,;h"

Re-qucrim!:ntC' dirigido:> ao }lini,<;trQ B<l:s C!'r.I;,~jcaçõe-!;:
~.1.1.- No requeril~ll:::nt.~' dc\·erá C",nstar
. cúrre~pondcnciól;

2.2 -

,1,1'; ,I;.I'i'.I<;,
L'l','ir,'I'Ji",
p.da J'htl';" r:1'·lt"l".11:

f'.'ln':<:i,L)

no::;mH:::i'T~S ItEU.TIl'OS À :t::';TID.1DE

2.1 -

qu..:
r,'

'.1 ti ,1 ,j
I

~"i " '

D>J-<:I."lr,1"i,' ,1·;~.in:lJ"

.t.';.1

z -

.],

I'~

J,' ~ '.' I' ',o

':'Jclrri"l0rtt'~

d·.'

(L'rt

As t'ntidades 1ntere,;s;jdas na i!xl"cu .. ão e e;,;pli:'ra ç ão
do
servi'}!) de rAdiodifusão d'::)'cr'ila, por ~·C'U repre~C'l1t.. nte lecal. .:lpre!>c:ntar suas prop<\stas JU1un'te o h.:orJrio de ~xpedi~nte, n<:l D:'l'etori""
R~gional d(l ~ENTEL e/!1
Goit..,ia, fi RU,?, Traze, 618 - Setor Oeste

".j 1 t '"

da rl'\'V~1

I' t ,'I ..·,' f

l' (' I' t ,,~ ~ c' .,1.-, ", l' ,1 r T,~ r I .,.,. I1 i'" T I- I 'r ',I lo.-I.'1'('~.
,li; 1'.'·.'T·:",t,,,, ,j,' l-tt'.I1,'"
l·.'''-J!
Jc
rir,':;, 5 (,:iu,:,' 1::'n~'i,
h('p
,,_,
'."1 h.1 J ,1
'! ",.. , (; • .:1",
IH' r,·,' ", ~,,'
<''-1 ,;, .: ,)"',;' <1.j",~ n i,:' t r,lJ\'/'.

,I . :::
COi\DlÇÕES. OI; H.'!Hl.: P.\~" nECt'ç:\C,~'I
El'I'LDR/,Ç,lO VO $rRlI~D r'E n:'!IJO[lJfTS~

J ;

..1., ,]r'\'''''·l'.d~:;''

.' 1 t l' ri ,) n r.' l" i" r. 'IU"~) J't'
i l',-' c1 ',' çn t I ,I,) ,.1 '.' J,j '.',\<'\' li t

r\'ri0r ,) 110 15f.'5~[,IH<d

A demc'n5t.rc<;ã,~

n"

5 d.-

JI.'~n

1 de-

artlJ;~

ri,':;

.;li;,·, 01.1

,.. Ui-! .Jpre,;,·utuç:io;

rC'::1Jrsos récnlCCl'1 ,] Q.ue se ref"re <)
d~'-s S'~r\"lço~ de H<ldiodt-

1.1. ,j,- Rc.·.•jL,mo:nto

~~S~:<~I~~~"~i~~~:~:~;"J~~: ~:~:~~~~{~;~~~: ~~'~;~~~;;~~:;~:'~d~'!~i:;~"

irrJdi.ll'it,' L\nc",) ]\'1 quc d <!ntL::l,\d<: pr..:tcnde tlttli:.:;r n.lo;
':luas
in:,1:-:d,1';;:;(";
(c>,'l1proC',~ndt'ndc:: rJ.briçan~o. tipl' ç :ll<:loi.:!lo dcst('~' ~'l'Jjr::!:

m.l

2.2.1.2 - nenhulIla alteração C.:lntratlHil ou es'ti!tll_
t;;Íris 'poderá .ser rl'ali:.ada ser.! a
prévia autori::i1 ç ãt' do Hinist';rio das CO!:lUnieaçõee;

2.2·1.3 -

(,.

t

_

l' ':-l~"t"l r.l~nlm.,

1;,1 ;I ,II!".-.!
Vl(~\':' ,:!,'
~1,;3; ~:;_

i1dmini\ltn.dl;'res' dévcrão ser bra~ilci
roo!> ni'lt.o<; e .a investidura nos
cargo-;:
sol'!t~ntc podcr5 ocorrer depois de
tere-l>l
sido aprovild\'$ pelo Ministério da~ COI'!tU
nic<lçõcs;
-

-o.';;

' ' ' ( ! l•. I,h. pelrd
(' .;mrrcl:"n·ji~lcnt~· .:l~ qUt' tr~
I',' ,h' J.rtl(;'~ 11 ,j~, R(!"I",!mt'rI~v ,J.~~ S<'!
il'.l·"~'"
(,'"li
;J
j'erl,)çiiu d,l,i •• pe]e [1c.;-r,'"'' n"
,:.11 cu 1.1'1<.'
,1,; p'tência .:u. Ih'
.;o.H;"

".:", I;

:~~ ~::i,,'~;,,:'-;~::'~ ~I':

2.2.2 - No ClitiltUto d.: Fundôlçiíú d<!ver<Í con:nar dlspoSJ1;ivos relativos, apenas, aos suhltc.lls :!.2.1.1
e
2.2·1.3···
2.203 - As 5C'ciedades all';nilllas <linda não flXeCutantc~
do
:;erviç" de radiodi:fusRo devcrãe' ap-cCSenta/", junto
com -!leu C5t.at~to, O quadl"" 5"cietário ilttlali::ado.
cc>n5t'1~do o n\lm~r(1, C> ,:<I1C'r e O' cipo d.:l~ a;;;c!. de
cada sócio,,;

,j~:()~;·\'~:,len;,~~~~;o·):~l;:~~/h0.

ll' Jlh,

ES7,~<;IJ~S No' n4.N0r.1n.5,~,'"
y.\ L ,~l'D~ TRCl'lI':U_

50'íOJU.

i!!fJ'.\ ..ft rR -

óf.~~~A..~W)ll'I\;•.
~
~

("l,1.!

F,'"c •• \Z;,:,; d .. r')t~I1'·i.l 'It~ jOe ti. "X,:IU'I\"
t"~'f,11 \'"~c<;,, mJICr \',l1,'1' Jc Rcf~'I'~n,',l:

(i,I.":

F,';~,I';~,",:lc r-"(~Tl'·I.l "~>lItr'1.:1'I1Jl•.l u <'tltt-<' ;11,1 (;', i~
i:lusn"', e 1 UI', ""'l",~j,,' - :llO (tJU:"flt.,S) \,'Z,'",
" 8,. J,'r \',,],,, ,jc 11 ..'1 ,'l'~'lh' 1.1:

(j • 1 •

(OU

J - E..~.

t J \' .; t' S ,1 " P"';' r, " t ',1 .' " '" r l' l' l' n.l .l J ., ,; n l 1',' I I-,. \<,' •
lu<; i ~T. L' ; k\;'. 1 nc I u<; t v,' - )(1(' r Oi'l I r1h'~1l t.1 '. )
;':'5 ." na i" r Y.:I1.'r de R,.·f';I·~nç i.l;

l'

("l.~

2.3.1 _ fi,am di~p~nsOlJils (I .. ;lrl""'l'Ttraç~(I ·h' ..1"'-lllnl·tl!" J".
qUf' t r.ltil " i ti'm iltl tcr i~'I-. il -; {"!LI' i d,}d.:s J~ " ",','[1tal1te de quaJ'l"c-r tir~' ,h' s~rvi.;~' d~', 1',\Ji;dlfllsão na F.. ix.l JI~ F'-"lltcil'i!. Je\'~'IIJ(l,
,·nll',\t •.ll1h'.
ín(e<rmoll' n,l rr"-r.:>stil <,,,,'HI ,.it\l,l~-i~O.
'
2,3.2 - ,\s·cnrld<lJ .., :; j.i
~','n,·(":;:,l"Jl.-i'-1,1-;·J't:'I';,Ii"'·.i"Il
..i,'ras

f.st,lÇ(;.C~' d<: f'ot;·n.:ia ('~'tlpr('e-",ild<l <,ntl-.' ~ (,'oi,
(l"Q"e. lO kli, in..:lu,.i\',' - (ll(l\~ (mlll V,~:I"';
:r.;ll cr \';tl ar de Ré" f ~ (,:110: 1.1,

Est.<lçi;t''; ele pvtência cOõ'!!,reet1diJ,l ,'0'1',' 10 [.;w. c!::
e :S hW in,-lu';in' - :::)O~l luu,,1S mil ~ qu.!
nhcntas I IIc::e:; " ~.':ll.:lr \.dol' d~ ittlf~l~n..: 1.1;

6.J.~

Clll5l\'C,

d"" r'J,ênt-i,l c('mrrec-l1dld.:l ,'ntr.:' ':::ô !'.lI'. c~
cll1sil"c. ,: :'0 kll'. inclll,,:i\<: - )C:h' (("111<:'- roa11 v..::.
Z.C'3 o maicr Val",-r cl~ Rcferêno.::Lt;

6,1.6

_ f'ôltdo;ões

õ.i ,7

-

~~eJe r;~ ~ i;~ ~ ~:;:E~ ~:~r:~'~:"~~~;:~:n~ :~~':: r;1 ~ o: ::: ~~~

pr~;"i,h'n;ial· a ad.lptil.;ã.., .it:' o;~u'J ,1(.:'~ ,','n:;titu1:i~5 disFO'ii,,;';('s d(l n('''-I't't(O n" :'lS.l;r.-I. jl~ ~u ded~ (~1S0. a fim ,1.: "bt.::t"em. <ltl"I)"~S
.lo
DEliTEI.:, " assen1:ime-nto de ~U\! trata Q ir .. m ::·3·
H1S

o:ll';01>tl:'

:!:J,,'j: -

Sf'

trólta

2.5'.1

df'

quando

6.1.8 _ Est'l1,oes <:1'Is.se "C" 101" de Referência:

2.6 - Declaração firr:lada pelos admínistradore5, cC'nformc

3 -

IJOCll~ESTOS

3,1 -

3.2

REl.;\TI\'OS A C'\U,\ COTlS_T.\ CO

6.I.lt _

dioàífu.<:ã.,.
.
FicilaJ\: C.J~.I:'ltr.:llll'::nh' -

i: 5

~('Icin I;

M

\'c:'.:'>

.:lasse "Espcci.ll" mai"l' Val"r de Refcrênc: LI;

Eo:;t<lÇ;;*,,-"

lOOLl

(t:lll 1 \~'~'J.

:i,;.

(TeLE\ IS'~'

Estdções dfl pot;;n<;i", "t~ 2 kl;', f'x<'lu"I\'Ç
I
(mil e quinh.:lntas) vc:~" .:I nl,j.!Clr "o.llC'r J,' R'j
cia;

'6:".13 ~ E5taç~es d.: pot~n<:i<, compt'\'c-n,',id .• ~'nTr,· ~ ',1,
clu.'iive c la kii', cxClll'-;iy\' - :<;0;] i ..lu.,
-.li
ohentas.1 VC:C$ o m,Jior V,,j,'r ,1(' I'.:f.;",·'" ",.

F{'rmuI.1rio D\;T-l.l.:~ {-\no:-,;,·

:: n~~ )(::;é:~ ~a~: P~::a:S~,:ô:~:~: ~q~:p~.: ~:~

Estações cl_lsse "11"
~OO Idu::"ntas\
'Ihljor l'alcr,de Rcfcr~n(:la;

F.5TAÇOr::S I'JF. HAnIOOln:SÃO ~E SOXS Y. I~.\i:;E!;S

,\nexo

'\CJ\lSIST~

i

\'"
0.1.14 -. E<;f.l,,(;e,,; dI' p~'t;nCJ,l l:'clll'rr'·"fldi.d,'
C1 u ~ 1 .; (' o.: 2. 'i kloi, oi!}; I.: t US I ~ '! - 3 ~1 ," o (,.••. ,.•..• ,,1,
:cs " maie-r Valor J,' ["('11'," ':n..-!l';

6.2 -

fI),

t;-; :.:~ n~ ~ ~::

~

100 (c('r:') .. e:~'S co maior \';1.-

- 500 (qulllhl'nt<1sl ve~es
maior Valor de Referência:

6.1,.12 _

Prova dil condiçã,) d~ brasileiro, feita medi,lnte aprese~
tação de quaJqucr Ur.t dos seguintes documêntó5'
ccrtl.dao
de nascinlent,) cI'u casameoto,· certificado de rescl"l'lsta, ti
tulo de elcit~r. carteira. profis~ianal ou de
ldt'nt.idad~
ou comprov.ínte da na1:urali~açiio, ou de recQnhccit!l~nto de
igtlilldolde Lio,;, uir ... i.to~ civi<;, para os p('rt.ug\l~ses;
3.1.1 ~ I-'i.::a di5pCl1!iild~ da aprcscntil'filo da prova 'Je
que
trati1 o ite,., acima. qU"rfl pcrt<'lLccr- a<J qU<ldrt'
50ciet~rio de entid,)de cX'e-cutilnt,1:'" de sel'viço 'de

ri t<'i}

(l.1.9

não
que

r.

n-l.EQd;:1"CI.\ .•1l{lN'L.'V.\

6.1.JO':' E~t'\çõe:; classe ".\"

microempresa;

- O_~ do~umentos enumerados no~ itens 2.4.: 2.5
'precisario eer apresentados pela::; entidades
'não tcnhólffi il,'indn inicl<.do SUilS dti~-idOld~-".

E..':

FM

itel:l 2.3, deverio provldcll<:iar ~st,>
dcot:umo:'nto,
atrav'::; do DE::TEL, bo:m ';'\'M.' o con"';<!qtf~l1t.e
t·l:';.i5tro;, ou arq~ival:lento d(ls mesmos, antes ,j,) Jatil prevista paro!' OI entrega d,) pI'Op.:os-ti'l.

2.5 - Certidiío de quitação de tributos federais, exceto

pt,Tênci,. sur·er10r a 50 kll
;00(1 (~cte mIl) \·C;;C5.~' mJiCI' Ya]<:lr dll R.'f~rênÇ'i,j:

Esnç.J.,ES l'IF; R.\DI01HT('SÀ.iJ 50.l:i:'ll.>i

,\s entirL1Cle!> que, p;:tra r.:'~istrilr ou Ill'qul"ilr <;~llS
ato:$' cC'nstitutivo~ necessitem do) '1SS';:lltit.lcnt~
d(l
Conselho de Seguran..ça ~aciC'-nal, ral'nei,~n",j<,
11l'·

2.': - Relação "nual dc lnformaç~~s Sociaü tR.\ISJ,
pro,·"
de cumprimento da legielllçã'o 'trat-alhista r .. í<lre'1te à obser
vânci>l da proporcionillidade de l'r"sile-irus na ent-í.dad~; -

E~taç;e:" do,;,

·... <1],·,·O'::s

05

S ~,

":; r,l 1:0,' ( ,.,'

1"<: f,' r ,'~I- 0:;,'

J

,.1",-

<: .1_.1 d

,1

[l".~',f

,·,"',>i,I'·1"ild .. [,,",,1'"''''''
St'I' Cl'fl::>i,h'I·'IJi:' 1',11'.]

di.ia

rul:01i.~;\.,:;;~' J"

Edi',Jl:

r".!"
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7 -

t\ DEMO:'\STRAG\O DE [IISP(I'l.:lDILI{!\VE [lE RECOl,SCS 1·1\n'l..~I.Hú~" :'~l'i:
RÁ SER H:IT,\ D'\· SEi::n'iTF. r ...' R'f\:

7.1 - N.'

C,1S::

.1,.

Ctl~lJ,I,jt'

"In,i,'

raJ i od 1fu:,j ~~;

1. I . J - Quando

";'1

Ç'

ri

sup(~rii:'r 8~~

n:i" t'\","tJl~":~~

t,ll~"c iill

J~

.1:

,'ah'r de- ;;:"'rit.l1

- prJya de der'-' ~ i 1"", >:'," 1." 11,',1 ','li
.:i n <; t i t u i ç;;- o f 1 n.lnL I' I 1',1.. j~'.
50;:; (cinqucrJta p~~r c'~~n~" J.:, ."ll..:'!
rpspondentc a~ titpl',,,l t-":I\:I.;\-~ i,at'l
clI1pr('cnJU:l.lJrlto ;

DD5ER\".\Ç~O: SI:' ~ ~ntlJ<1,je r'iJrtl.:ip<l' de D<:~
.j(
um, Ed ital d; .. ~r';', par"- .:::.lde um (~C t l:'-;,
alt"m do depostto de )'(1,.., (ctnqu":'ot," ;'.'1' c\'nt,,"
j~~
capital, minuta d~ altt'ração .l[>~ dt~'<; Lon"lltll'
vos ond.: conste o aumento Jo c,lrjta: ~;<Jc'tdlj,_·
mais o valor d~' c,*PJ.t,;} minlr.tü CX1/l;IJo pal',l
,1.J.
um dos serviço<; prct"ndiJ~,~,;
Q~ilndo o çapit.~~ social for inferic,r d0
C;I, ;'~<d
ITilnlrnL:' e::d.gido :p;ar~ o emprceilim.::nt.ú NJ fv'l" ~~'h:;
ou surerior, m,'lS nao estiver tot.alment,:, i!,IC': ..l!'
:l.<ldo, nem previ.sLl.1 sua lot('gr"li~.. r,;;i:' ,IT",
ta do inicio de funcicnamentc du est;,>ç~\J:

7.1.2.1 -

7.1,2,2 -

]0

dCmOn5trJ.çã" .lI" dis!wIJibilld,,,j,, dr (r~_
dito ban..:;;'rio ,'U d~ gai',Hltlil- d..:
ciamcoti:>. rei ta .J.t1-;lV~::; ,j.;o
fDrnccídüt. pela:; in:-ltitl)ic~cs
ou de' r,ínanciJffiC'lH<:' ,:oll;::c.iJdo

9.1.1 - prefer;ncia a tema,;, autorec; c int;rpretcs nacio_
nais, a fim de iocent'ivar a criat'ividadc do homem
brasillliro e o d~·H':nv"lvi.l:\el1t(l d'1S- empresas produ
torilS nacionais, cor:! '" cC"n";cqucnt~ ampliaçii'.:.,
d;;
mcrcade de trabillheo )jsa.lo " tod<\s (l~ ativid"des
arti5tieas;

9.~;3

;.2.;';

~'~'. ;.:;-

,,>,. I" 1 t,'L!lr.h'llt(' lt;t,'l;t'n 1,'.
,'li ~ ,i 0;.".1,1 ,.h'~ .\'<1 ' <."""
fi~.I.l,',

QUilnd" " ,,1i'Í rid

ni-! P\'l't" r.i.l )IC n~ 311 ... 'j, r'l r,1 ,',ld,l !lU ,I·'
"I",
servi 'c'. <l <: re'>( Ida c1" '1\\<1 11 t 1.1 ,'~ i 1;1'.\.\ ,."\,, " <l," .,'
cmpl'l, ..' n,J i nn'" r,'. i! ..' lit i.,{,.J.~ r I c'i! L ... " t ,I '!d .\ ,'I.' ,''''''~
trilçil'.' d,' dl~rC'nit>iiLLl.h'
fll"""':I~
ro ~,
QUi1ndo,:..';Irita1<;,)ci .. 1 r'I'l'~""
,','l"lt,'I
minim~' ,:,,,ie:idC' p.:il'" "\·"H'l',','nél1!.II"lh'
(" , ..-,,1,:..:,
uma d<l!> copçõc;, .. b<l'i;"I' ii:Ji.::,:,dil" \;
PRHIEIR.\: a)

b) d("monst:raçào de disponibilidade
de
c:rédit:o banc';'rio ou de garantia
defln«nd ... mcnt:o, fcita atr-avés de doe!!,
Incntos fornêcidos pelas .~nstituiçõcs
pr~rrLts DU de financiamento conced1;
do pelO' ·fnprie ...ntc dos equip<l.mentos,
d~ forma ti conpletar o \'01101" do caPE
tal llIcncionndo no subitel'll ant'crior,
at'; <lttnf':ir, no minimtJ, o total
do
capital ~xigJ.do para o cr.tprc~ndimen-.
to;
,
SendCl a rr~pon~nl'~ UMa fundaçii'o,_CX,l!cutôlntc do serv~"a o1~

rndiod.ifusao ou n«o, a l;ompl'ovaç'-'ü .los l'e~ur5(lS
ser r~i:a' de um,,,, ..h.~' scguintl's maneiras: •

lJodcra

rRH1EIR,\: a) prov;l de depósito, em banco ou

'insti-

utrol.

5~fI?J~I'.:;;;"!2

tuiç.l .., firloIIH'.,i.,,\
..
hl ,
ta pl'lr C'o:nh'} J.' \',1 (l.:a:{lil~ ~'::;r"'l1d~'~~oJ~
pita t exigido pill'a .' '"
]'l'l'nd iraC'ilttJ' ,',
b) dem(lnstl'aç~" d ... .,jiSrNlibiliJaJc ,í~

~:~~~~:;r:::é~'"d'~n ~~~~~:n:~s

fI'

senti.d·"

êt'i'-lrQI'~

e

ci

obl';t~"'~~.rY:'l·:":.

da inf.:ormnçào e
na
publiddad ... , de princlpiC's étic(l~
l.ndi,~pC'~lS'
yeis ,; proteção do públ ico .: d(\ cOl1l';ul'lidol', .,0""
{

.'

/1q

,.!

05 dOCl1tleontos devera.o ser aprc.'lcntadCl5. preo!<.-·rcncinlmc
te. em o'rigiuf\ÍS legi'::t>i~ facultada a repr"Jução fCltos:

legi-

na

10·3 _ Ctlllst<ltada falt;t ou incorreç.i~, 0.1 documentação que acom
panha a propollta, (I DEliTEL ppdC'~á conceder um pra~o
d~
f at~ 15 dias ~ proponente par~ supri-la.

10.3.1 - Nos Estados do ;\/113zl>naS, Ac.re, Pará,' Rondôhia
e nos Territ,)rlos do .\l'lRp.t e Rüraima~ à
.
çào das capitais dos citados Estados, o pr!l:o
poderá ser de ólté 30 didS, a critérIo
do
DENTEL.

1,0.3.2 - Quando o Edital se referir a uma localidade .si
tuada na f3.ixa dtêl Fron tcir3. e, para o cunprimento da exigência fcor nec~ssárico o assentimon
to p('~vio do Cllnselho de Segurança
N~cional"
o pral:O pQder-Á ... er de .lt~ 30 dia ... , iI. critério
do DENTEL.
'
.
•
O Ministro dc Est:ada das COMunicaçõ~s poderá <lutori::"r
a. ju.nt:lda de documento:; '3" p,.ocesso das propooenteS
e
deterrrtinar seu ree5tudQ •.

10.5 _ O Ministro de Estado d:'!:'> ComuniCAções re:GcrVil.-.Ge.1
faculdade de, vcrificadé\ :l con\'eniência ~, havendo possibi.lidadc t~cniça, ou~torga! permi.ssão i1 mais de uma proponent!? dentre as que atenderem às presentcs condiçõc:-;.

a) prov~ de dCipósito, '"Im· banco ou outra
instituição fjnanc(d:il, dk!, no mínino. 50~ (cinqu·cnta por cento) do valor co':rresponclente ao capital. l:::.:i 6 i, do p<lra o IlllVl> emprt"~nJimentoj

,'~ tJ1j(.r.~í

e(~'\'ad('!

de

pr~-

10.2 _ A <:aceitação d.l.-'; prop" .. t.lS n.Jc" implicar~
I,brigalorie_
dadc da outoq;.a.. pod~ndo " -g.iital ser cancc:lado por interesse da AJninistração, m""ti .. nte ato do ·~linis'tro das
Comuriiea.çC:e~ nos t:crll'OS ,do art:íll;" 12 do Regulamento do~
'Serviço~ de R<ldlodifu,.. ão, sem que a~ proponentes teoham
direi.to a. qualquer reclamação ou indeni':a.ção.

10.4 -

7.3 -

rr1~nut~nçj'1;'

;~~:~il;nidaJe

10 _ DISPOSIÇÕES FIRA.IS

rfOVJ ,j,' dc;;~;,it .." 'em banl'c' \'11 "In .~.!::
t ril i os t i tu i"ãú (i nillll:':: 11",1. ,te,
n~'
minir.lco :iO~ (.;:inqu~nLl r~'" ~'0TltQ i
,h,
valor corr('"pon.:lel1te .'loJ c.:lpttal C;::l~
giJo p'ar.1 00\'" Cmprlh'n.1imcnlo;

b) minuta de alt~raçdo dos iltos constitutivQS para el~vil.ç;(J do c.aplt;tl social, a ser .lumo:-ntnd" Jc mai.s l:! Va:lor lIect'ss.i:rio pilró< o no\'O cmpr.:enifl
ncnT:0, nll. que1 co.t\ctc ;'jue ti sua in~c
I:,rali:ação total siP.'r~ l·feti'o'.ldfl
oilt;'
A data pr~.vi::l'ta para a <:neradl1
funcionamento da t"staç.lo;

SEGUND,\:

-

9.1.; -

cultura

tá.t.i~a desde que as eopia~ Sl!J1ll1l'l autenTícadas e

h,~il""{}-' '-.#'lt'll·,'A~,L .~"J,
c'<'Jn~'Fc"ndi,·'-h.-",;·~
~

(Cll' ~

respr.itll ~'<; ,iifcl'en,:,'Llções ro!J;iooilio; da
brasilcir,J, prC'cur.:andC' r~ldciC"ná-las
prio cllnt ex to;

9.1.2 -

veis;'

nirh'. "

'-.'.'r·"I.',' .It,

V,

considerando.:l intere,5so n,]ch'tl"l c il finalidade educativa e ctiltur.ll de !'itl~\Iiç.o de radiodifus;o deverá
elaborar
seus progratlH15 informativC's, e.:lucativos (c IlO vivol.
be.ftl
como a publicidade cl1mercial c (> '>l"rviço noti1:::1050,
de
f~rm.3 .3 contribuir para o dc:;cnvolv1mcnto d,l :Iaçii", ntril_
ve.<; do <l-pcrfiP.'içoal'lento ioteJ,;r<l1 tio homem
br;ls.i.leiro,
observando, entre outros, o.,; 'jcguintcs cTit~rios:

bri'::<lntc- .los cqui.r,'(1lcnt".~. de
ccompletar o valor do c,J.plc,l1 ~"n(

~

:::i;0 r~~~r,t ::;U~l'~:c~;~ ~:~: s::=

de 25 de oJutubre- de 1.,1.55.

Pura efeito de preenchil:lcntc dl':'l itens 7 c .~ d" ,\nexo
consta.nte ,lo:> ,item dnt~.'i<l'. 11 F.o~~n~nt~:

9·1 -

10.1 -

n'\SUbitcl~~ilntcrior iltéatln,l'1.I'.I1"

7.::'.1

Decreto n" 91.8';7,

9 ,- PROGUJf.\ÇÀ.O

prova d~ ,jep~~i.t'" em b"nc~' ..' Cl
instituic;ão fill.:lnc'Ji.ra. de, no
50% (cinquf'nta por ccntc) do valor
re'sponden'te .. i:> cilpital. CXiJ;lclo l'<tl'~
emrreend llallntú;

7.:!. _ ,'h' ~'.'",.' j~, \'l1tiJ'I'.l,' ,·'..:.'1:11[.10[,- ,-I"

~ rROPtlST.J..

;~ç~; ~~ \~J~:d~f:::i~~
l-"

~,.,ll::'

d9 ou prcYi~ta. n,:." dt~~ CC'I1'itltutlr,'c", " int,:r,:
li:!:açâ" at é a da til ,1(' cn t ["<leia ,~m funo: I -:-llJ 'i: c" 11'
e ~ tac~ o) :

7.1.2 -

Q.lJA.DRO COXrL'&NE~T.\R

8.1 - A cntidadu dl!ver,:; apl'csent'lr. <!m comple:ucn<ação à sua pro
post<l; o qUildro (·\nexo V), pari! ~'s fins ,1"., aline,H; a, b-:-

(..'1

~ndim>.ll\t'-' ~ \!s'l:t,;~r t~t.\l",,'nt.,~

7.1, 1.1

8 -
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DEHONSTAÇÃO DE RECURSOS T~CNICOS
Edital nº 254/88
Cida!!!: Trindade-CO
Can<ll 275 (102,9 MHZ)
Classe B

.:. TRANSHISSOR
1.1 - fabt:ic.atl.te~ SNE. - Sac.ie.1ad", lb.ciolll\l

oe

Eletl:onica Lt:dn.

1. 2 - tipo e/ou' lllodelo: ~TF 5000/BTF - 3000
1.3 - faixa de frequilncia: 88-108 HJ1;r;
1.4 - ~mis,sio: 256Ki'BtR'i

1.5 - potência: 340 à 5000 W.
Cõdigo do DENTEL:. 0402/83

2 - SISTEMA IR~DIANTE

2.1 - fabricante: HAl'RA Ind1Íst:rin e COmCl:~i0 de Antenas J:.tdll.
2.2 - tipo e/ou Modelo: FHA2

C'r~,)j't.'

~~~~~: ~~c~:m;:~~:;

Goiin:ta. 03 de out<..r0 de 19B8

.{jd~'d:!=g:

iostitl\iç;-;C'5 pr~~r]'i"5 ';11 do:finlln;:innll·nt ..,
concc.ljd~ pd~' fdt<l'h-antl' d~s
~quir;;.m.;'ntos.,
ou "tl'[(V"5 de .'lItr.''; m,:,i.~s 'lu.:' .:!.:-m_'nst.'<."1ll
d
c"mp1<."m"'llt<llfàc",jo \'.d"I', tc,ti11 JI,' capital exi
&idtl p;lra ~, cnIJlr"endime-:nte>,

SEGUND,\: prova de ..tep~,;jto;>. c:~ baR';;" ou OlJtn.
instituição fillilllccir" • .1.' t(lt.1J d~~ ;'i\lor corJ'cs~
pClldt]ntc
capital t]xi~1do par.. c'
('mpr .. endlmento.

i'l'"

Jel'lu!i:Florell

c' 'O

N T

R.

A T O

,S- O- C

r

'A L

lllDTO APARECIDA DE' 'GOIÃNtA LTDA.·

7.4 - Os financiamento com üs f<lbl'ico'lntes .l~'s ·t>q\lirc1mt>nto.G

com estabelecime-ntC's de cr'é,jit~ n<lcí.'nai~ I\ão pC'd('rio
contr~tados por pr;u:.o. superi<'I' a 1t) (tle:::) anQS;

JOAQ.utH A.LVES KAltI.NRO - brasileiro, d'uquitadO', a.d'logado, t:e.sideute. l!~

domiciliado em Goiânia~

ã .Av~nida'

D n9 508, Setor Oest'Il'., port.Ador

da

15031
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,,;...:::':'t:-Il da Identidade uQ 21.157 - 2a. via. exp~dida peLa. SecretAria

.. terceiros, e!:t:rauho!:

dê Segurl\uça Pública.do Estado de Goiãs. em. 16/10/73. C.F.F. n9

dos demai!õ "ócios e

002.

dõl.

ii Sociedade, !lati. o eon!lentitllento expru::!lo
a.utorfzação previa do Ministerio doas Camunf.

703.421-68 e Ti:tulo Q.~ Eleitor 119 4.236.210':'90 •. da la. ZOb.&. 13IÍa. S=

C<lÇÕPlõ _ eo:,·p;tr,s.' e.sse. fim,

ção;

reeoluçio

HA.RLENE M.A.ItIA DIAS T!IX:iURA - bruiieirll. cau.diIL. empresaria, ru:iclc!!

centel:. te.rio .'iempre a prefe.rê.ncill na aquisiçio das cotas do SQcio-

te e domiciliada em Aparecida de Goi'inia.-Go ••

11&

Chácara San~a 'Xerez!

uha. Jardim Belo Horizont•• port~dora da Cartei:n. de Identidade. nq
119.011 - ,2&. 'Yi!~. axpatlt4. p&l& Secretaria dA Segurança Piíblica
.do
Est;ado de Gotis, em'Z5/02!81, C.E.f. n9 305.024.111-04 ~ti:tulo de !.

leitor ni? 12:6.1373.510-82, da 62&. Zona. 43a. S"'-çio,
~.

entre ai: e. na me.lhor forma. de direito, Socieda.de COllle;,c1al

por cota.~ de rel:pon!la.bilidade limit:ada~ cujos: negócios se.rão z:e.gídos

11. Soch.dade

denolllinar-se~i~R.-~ClDADE ~I~_.

05

:!lõciO!l rem,ane!,

retirante;
Falecendo um dos sóc.ios. ou se tornando i~

CLÃUSULA DCCIMA SEXTA -

te.rdito, a Sociedada não se ditl&olvcri. prosdeguin.do coa os remane!

f!

centes, COlbend" aoa herdeirolõ ou repr(>;.f>entll.nte~ legAis do l:óc.io.

lecido ou interdito o capital e. o. lucros ,apurados no último balanço aprovado, ou

C:JII

novo balanço 1!.5pecial1J1r:.nte levll.utad.o,

~~,.e.l:

<10 o f.alec-iml!.nto ou interdição depois de. seie

pelas clliusulJl.-ll e condições a saber:
-<CL'XUSULA PRIMEIRA -

a sóci.o-retir.:tntl'. dever.::i: comu"lic:.:l.r a sua

ã e.ntidade. Em qualque.r eventuAlidade,

oc.orri.-

!te

da" aprovação do

:Balanço Atrual. Os h.av~res. assi-m. apurados, sc%'&o pagos em vinte paE
eelas, iguai!: e suce .... ivas, devendo a prillleira Ser paga .",il: meses

ap~ovaç.io

NIA LIDA. e terá Como finalidade a. execução di!. serviços de radiodifusão

após a data dll

.ouora:. e1ll Ondas Media5, llIediante .uto~i.r;a.ção do MiDist~rio das Coouni-

reduzido proporciotL&lml!.tlte, nunca inferior: aos limites fi:a::ados na

caçõe:s, na forma da Legil:.laç.ão vig@',nte;
Cr.~ÃUSVL"A 'SE'GUND'A -

deci!:io nl? 21163,' 40 então CONIEL, publicada no Diário Dfiei ...1

Os oój etivos expres.r;os da. Soci.edade. e

de acordo com
a

divulgAç-ã() de programas de c.arate~j educativo. cultura.l, informativo e

t~mpo,

a publicidade cocercial

para

A Socieda.de.

~'.conl:t.i:l:uida para

ter vigênci"a

01:

da
her-

répresen1;antê.!:. lê.gaill ao roócio falecido ou interdito c.on-

01,l

tinuirem a Sociedad•.•,' com ie50 ConCD1:d:rem todos

dll!.llI&is lIócioll,

Olô

deTCJrão aque.le.s decign.a.rem quem oc representell DoO lURar do sócio
falecido ou int';'rdito.

cujo nODe Ilerâ levado

ã apreciação do Mini!,

teri.o du Cocunicaçõee e, tendo dele a IIUa. àpl::oV'~~ão previll, ;loderli

a cuport.açio. do'!! eneargoJ; da r.mprflJ!iõa e a J:Un. neces,siria exp~nsão;
'CLÃUSULA' 'TERCETRA -

União de 24 de janeiro de L964. Se., entretanto, desejarem
deiro!:

O que dis.põe o artigo 32 .. do Decreto n9 52.795, de 31 de outubro de
1.9.63. que i.nstitui o R.egulamento do Serviço de Radiodifusão 'lõerão
·recrr!.A.l:.ivo. promovendo, aO'llIesmo

ae:&

dos êit&doa haveres. O Capit&l Social

P"'r'

prazo indeterminado e !luaa .. tividadee terÃo ini~io a partir de 19/041

integrar o Q~lldro Social, do qu~ ~dviri, ne-=c!ssa.rill!lleDte., "Alteração
e o se.u consequente arquiVamento ua ..JU!!

do presente Contra.to Soci ..l

ta Comercial do Ea tado de Goilie;

55;
CT,ÃUSULA qUARTA Quadra 08,

llrode da Sociedade

A

Lot~ S. Jardim

é na Rua Benedito

'CL1:USULA D~CIHA. 'St:ttHA -

S. Toledo,

Riviara. na c'idade de Aparecida. da Goiânia,

de que "io detentote.s-,

E.t.do de Goii,,;
'CL~DSULA

Os ,lucro. apurados UI Balanço Anual !lerão

distribui-dos entre os sócios proporcionallllcntc ao número de cota:
depois dl'. dedu::idz., preliminarmetlte, a

d.!

• aia tõõcios: coti~:;tB~" a não efí:.tuar q1J.alquer .alt!"~aÇ.,.ã~"~:~~~.:n,~_~
locial, Sl!!.llI qUe tenha par.. isso p,leDa c le~allllcnt(\ aucori:a.da.. previ~
.e.uté., pe.lol; õrggoi do MInisterio das COllluniColLçÕe.l;

ra

&

c~nto)

i!!

da lucro liquido

P!

conacituição de um Fundo de Re.-erva Leg&.1. aeí!: que al:inj&

..

port:ância equiyalellt:e a. S% (cinco por

Ql1INTA - A Sociedade ae comp1:'OIl,,~,te, por seulI Dire.tores e

20% (vinte. por cento) do Capit~l soci .. 1;
CLluSUT,A nY.CIMA

OI~~VA

- PAra o

e::Ee:rcrc~o

dae funções de AdminÍ8-

trador e procurador da entidade seria bra.sileirtJs natoll e a SUA
CL~USULA

SEXTA -

Ás cotas reprellentativac

do Capital Social. em aua

totlllidad~, pertanoerão, .e1Zpre, a brasileiro& natol'; e são inAlien!"
vei!l eincaucionive,is. direta ou indiretamente, a estrangeiro!: e

CLÃUSULA ntcIHA NONA -

peseoAs jurídicas;

n

inves:t-idura no cargo soment~ poderá -~eorre.r ápâe h~';:'ere~-'eido'
pro";.deis pe:io Ministêrio da&: COlllunicaçõu;

A 31 d~ dezembro dccads :lno leV4D.e~r-!ie-â

um BallLnço Gera.l Anual das atividades da. etll-preolõ4. O· lh.l.llnço lI.nu;l.l

CLÃUSULA St"TIMA - A Sociedade ae obriga. a obl:eZ'var,

ll.el;ul~mento&. Portariae

impõe., as Leic. D@.cretolll,

com rigor que se

e quaiQquer decisões

Hini~têrio das Comunic.ações e d~ a'cu!! demais
vige~tes ou a "Vigir e ref~rel1tes ã legislaçã() de

ou despachos el:umados do
ôriãos subordinado.!l,

ral1iodifusão s.onora em, ge.·ra!;

levari a assinAtura 'de todos os sócio!; e s~râ ac:.omp.a.uhado do

e=

trato da Apura;.ã:o doe E.er::ultados,

f 1lllICO - Se <1lcu5adoa forem prejui~o.:r.: os tll-esmoe eerÃo suportados
pelol!. eõcios em p4rtee proporcionais ao nêmcro ele. cocas d.e que sio
d-Btea.torec'a

CI.hUSULA OITAVA. - A Sociedade 8e. compromete

li.

IIIanter fim Geu qu .... dro d"

CLÁUSULA VICl!S1:HA -

Fiel. eleieo, de~de

ji.

COlll renúnc.ia a qualquer

fun,cionarios um número mínimo de dois terç.os de empregados brasileiros

outro. por

natos;

para dirimir quai.que.r dissidi,?s que, eveneualmente, venhall: a curtir

CLÃUsur~A "NonA -

,

A Sooied.ade não poderá: e:ce.cutnr serviços. nem detêr

li

conce.ssões ou permissõcs dI!. radiodifusio sonora no -?aís. alem. dos

111..1.5

privilegiado que seja, o' foro da sede! da Sociedade

e.nt:re as partel:; cont:atante.3;
CLÁUSULA

VIG~S"IHl!.

l'RIHE'rRA -

Os caaos omissos a.el:;tll! Cantr.l.to Social

mites fixados e previroto!l no .artigo 12 do Decreto-Lei ni? 236, de 28

serão regidos pelos dispo.aitivor; do Decreto n~ 3.708, de 1.0 de

d,,' fevl!.J:"eiro de 1.967;

ne.iro d~ 1.919.,

'CLÃUSULA nr.CIHA -

O Capital Social

i! df'!. CZ$ 420.000.00 (Quatrocentos

'e vinte mil cruzados) representados 'Por 420.000 (quntrocentas e vinte

mil) cotas. no valor de

CZ~

1 .. 00 (Um cruzado) C.l'ld;ll uma e 5il"ndo int:e-

BrAli~ill.do no seu valor totll.l en tIl0Cd4 corr~n.te do PAie. nesta data.

o distribuido nos .eêeio&: da. seguinte

sulae destl! compromi.t:so. !se ob::l.gam

E, por

estll:~tIl justo,

sócios.
preG~llte Contr!

munhas dll. Lei.
Âp&recida de Goiânia, 15/.0...4/1966

de

~* -.t!&->. /u-~~/)
1 ;;Á.QUIH ALVES ~INIiO

210.000 (duzent4t;. e dez mil) cotas;

~IA

Olt

e contr&tados, &u:inam o

to Social e·tIl. t:J:ê.. via» de igual te.or e. fOrIll&, Da presenç-.:r d;ll.e tect!

210.000,00 CDuitl'mto.s e dc2. mil cru:zados}. sendo representado pQr

b) MARLENE

i!

.euja fiel obaervânc:i..a. bem coco das dell:ais clâu-

forr:r.a.~

.a) JOAQUIM ALVES HARIJlHO. &Ub5Creve-tt. intcgrali:ca a importância

eis

&

DIAS 'XEIXJUU, subllcreve

~

-

intcgraliit& a i'1llport:iu.cia

óe:- CZ$ 210.000,00 (Duzentos e dez mi.l cruzados).

sendo repre8entado

p01;' 'llO,O.QO (.duZ'tntill.5. e dez. mil) c.ota.s;
,

llNIGO ., De aeo2:'do com o a.reigo 29 "In fine" do De.creto nl? 03708,
dE: 10 de janeiro de 1.919. c.ad>1- cotii.ta se :re..G~ons.abil:i.za
p'ela totll.lidade do capital Social.

i

CLÃUSUI;A nt'clMA 'PltIHEIRA - Ae cotas cÃo individua.is elll relação

'Sociedade, qUl'., '[lara ca.da 'uma del':s, cõ reconhece um proprietirio.;

~&st.lI.unha":

'CtÃUSULA nY.CIMA SEGUNDA.·- A Sociedade será admini&trad.a pelo sócio

J~IH

ALVES H.A.'RINHO. na funçÃo dt': SÕcio-Ge.rente; cabendo-lhe todos'

~'

:;:::H~H

os podêres de adlLÜ.llistração legal e a cua rêPr'luentação em Jui:zo ou
fora dele. competindo-lhe ~inda a aSõsinatura' de todO_li oe papéis.

t!

tulos c docutl!-cntos reiativoG is ,gc§tõe& soc.iais r. 'comercia~s

e!

da

ê diapencad.a a. prestaçio dt! eauções, sendo

que

lR. ALT.=a:·,CÃO C01IrRI.:rO SI)C'I.AJ~

• illves'tidura. 110 ~llrgo somente poderâ oc.orrer ..pôr. o se.u nome

eer

lLÜlIO J.P=CIDA DE GOII!a"- L

prero'a pelo que lhe

sido aprovado pelo HinÍl!ltêrio dai Co:munic4;ãec:

CLÁUSULA. D~CIHA tERCEIRA uma re.tir:lda censal

11.

O Sócio Adminü:t__rador te rã direiro ...

titulo de Pró-Labore., de. acord'o CDm os li~!

tes dete.rminadoc pelo re.gulamento do Imposto de Renda, li. figurar
em ea.da e30:ercl.cio qu@', será lt'.VAda a débito da conta. de DeGpesae
Gerais da firea;
CT.ÃUSULA. D~CIHA. '~:rUARTA -

o UAO da de.nomino!lç.:ão social, nos te:rmos'

do': cliu~t11a Dêei:ma Sê8unda àeste inS't:rumento, ê ~edado em t'iança~.
a.v:ris' e. outros atol:. d.e favor estranb-O~
CLÁUSULA n~CIMA QUINTA -

40S

intereesee da Socie.dade;

As cotas sociais não poder:io ser cedidas

'1;,0"

./fi

.:r i

-

""'"~

JOAQUIM ALVES WiRINBO - 'braaileiro, deequ:i:t t . ..
gado, reeid~e
D domiciliado em Goiânia, à Avenida. D n!;! 508,·
'Oesioe, portador
de. Carteira. de Identidade nR 21.~57 - 2a. vi.a, expedida pelo. Sacro'ter1D. a.ri Sogurança PÚblica do Estaà.o de Goiás, em. 16/10/73, C.?l'.
n Q 002.703.421-68 e T;[tu1o de El.eitor n!;! 4.236.210-90, da ~e.."Zon8.,
1.~4-a-. Seçiio;
\J"jJJ-)
l!Ul.LERE Wt.Rll DIAS i'.ax:E11U. - brasi1e:ira, casada, empresária, residente e domiciJ.:l.ada em Âparec:i.da de Go:l.ân:i.o.-G-o•• no. Chácara So.n:ta T~
rez:inhc., Jardim Belo Horizonte, portadora da Carteira de Identidade
nQ: 1.79.0ll - 2a. via, expedida pela. Secretaria d.a Segurança. ~ú'blice.
dp. EBtBdo de Go::i.M, em. 25/02/82, c.x.!'. n2 305.024.lJ..l-ü4- e T:L1iUlo
de Eleitor nQ .J.26.B73.5J.0-62. da. 62a. Zona, 43a. Seção,
úniCOb 'sócios da firma RÍDIO .APARECIDA DE GOIIJ1uÁ, eoto.beJ.ecida. no.
Rua :Benedito S •.ToJ.edo) Quadra 08, Lote 5, .Tardim R:ivicra, na cidad.e

pezembro de 1989
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de Aparecida de Goiênis.-Go., oonfo:rm.e registro na. Junta Co:nercisJ. do
Estado de Goiás sob o n!il 522.,0068430,5, de 20/04/88, resolvem., de c.9-
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mum noordo e.2terar·, seu Contrato SociaJ. comoZ'Iile j oláunuJ.aa c oondiCÕeJ~
eeguintes:
ClnUDula. PriI:lcirs - J.J.tcra. o nCaput" do Contrato Social. ac:iJna mCD.eio
nado, o qu~passa B. :ter 2. seguinte redação:
JOAQUIM ALVZS 11ARINRO - oreoilc:i.ro, dcog.u1tado, advogedO, residento
e domiciliado em Goiânia, à Avenída D n!;. 508, Setor Oeste, portador
da Carteira :de Identide.de 212 21.J.57 - 2n.. 'Via, exped:i.da pel.a Secretana da. Segurança Pública do Estado de Goiás, em 16/10/73, C.P.}'. n!il
002.703,42).-68 e Tí'tulo de EJ..e:i.tor 212 4.236.21.0-90, da la.. Zona, 134a~

Pelo pre!'lente instT'UI~l?nto
partieular,
IRIS
CARLOS DE FREITAS,
brasileiro,
desquitado, eMpresário,
dOMiciliado 'l'Ia
eidade de Rio Verde, E5'itado de Goi;§<::;,
onde teM re~id~ncia na Rua 29.
n. 244,
apartaM.ento' 201,
pOl'tl'ldor da Cédula de
Identidade n. 307.194, eKpedida pela SSPDF. e inscrito no cadastro de Pessoas
F1sicas do t1inist~rio da Faz~nda <::;ob o
n.
129.608.831-34;
DILHA
ELIRS
DE
CARVAL.HO
brasileira, solteira. l1~dica.
dOl"liciliõlda
na
cidade de
Brasília.
Di'ljtrito Federal, onde teM residE!ncia na
S.Q.S IJ04, Bloco H. aparhMento 207 - Asa
Sul. portadora dõ:! CéduliJ de ldentidade n.
902.'160. expedidõ:! pelll SSP-HG. e in!lcrita
no
Cada~tro
de Pe!õ'so<ls
Físicas
do
Ministério .... dOI
Fazenda
!õob
o
'1'1 ..
067.121 .. 931-68; tinhall\
e t~", entre :01
Ju!õto e contratado. constituir, COI'\O de
fato con~titue",. UMa ~ociedõlde por cotas,
de re5pon!õabilidade
liMi tl:lda,
que !;r~
rcgerõ:i pelo Decroto no. ~.708, de lO de
Janeiro de 1919. e deMai:; dispcsiç:ô~~
lcg;is que lhe foreM aplica ... ~i!õ,
~,
especialMente,
Relas
cláU'!'lulas
'li
condições que, /lIOtUiI e rcciprOC;;IMente, se
outorga", e acett..",:

Seção;
~J. :BARBDSA LOP:ES, brasileira, ool'teira, rad.iàliei;a e :pUblicitária,
rDuidento e dOIll.iclliada nes"i:a Capi"t~ à Avenida GOiÚB, 756 - 52 andar,

p

apto. 52 - :Eld.. Brasul, Oen:tro, llortm.dore. de. Oar1>eira de IdentidMc n2
- 2a. v:ia, e;o;::ped:ida em 16/05/84.pe~a Sec:retaria da Segurança
PÚb1ica do Zstado de Goiás, C.:P.F. n 2 070.578.90~-25 e T{tulo de :s:1ei
'tor nS! 6.692.420, da. J.a... Zona.,· 59a. Seçã.o, CONS~I~, por meio deste
2~O.723

==~~~::i=a::,o~~:x::or:~~r~e~~~c;:a~áU::~o:~

1;os:

•

-

cláusuJ.a Se2'lmda - .A.l:t.ern D. 01.lÍu.auJ.a Ilécima do Contrato Pri.l'l:it:i.vo aue
pacoa. a ter a segumte redação:
~
Retira-se da sociedade, de:::n.do-ee por pago e satisfeite de todos os
8eus havores c in:tercoDco, pelo presante instrumento, a Dócia M.ARLENE
~IA. DIAS TED:EIRA. que possui inteiramente :integralizadas na. so~ie
dede 210.000 cO'tIUJ, no vaJ.or de CZ$ 21.0.000,00 (dllZentos o doz m:i.1.
eruzadoe),,-as quais oede 8 tre.na:fere no total. :para U..rn.T.A. B/ürnOSA ~ lD
l'ESi em doeorrênc:iD., portBZI:to, dD. presente aJ:ternçíio contra'tu.aJ.
õ
Capite1. Soc1âl fica assim distribuído enue os ",óci.::ls:
a) JO..lQUD! ALVES laL\RTIlHO - 210.000 cotas de CZS ~,oo cada', no veJ..or
de CZ$·2J.O.OOO,OO (dw:;entos e dez mil cruzados);
b) 'MARTA.. BARJ3OSA. LOPE3 - 2J.0.000 Co"tas de CZ$ ~,oo cada, no vaJ..or
de CZ$ .210.000,00 (duzentos e dez IIdl. cruzados).
C1Buauln Terceiro. - AlJIJENTO DE CA!'IT..\L SOcJ:.A:L:
a)O Sócio JOAQUIM: JJJV;ES L!A.RINRO, que ·detem 2J.0.000 cotas no v<llor tot~
de CZ$ 21.0.000,00 lduzen1;o8 e de,. :rn:il crll7.Moa) passa 8. -ter 5l0.000
cotas, no voJ.or de CZ$ 1,00 ec.da, totaJ.i~ondo CZS 510.000,00 (quirlhen
'tos e· dez miJ. cruzados);
-

b) J.. Sócia 1lA.RTA· :BJ.RBOSA LOPF.S, que dei;ém. ~ cotas no v3J..of 1:,e
tal de CZ$' 210.000,00 (dtmentos e dez mil Crt1ZMOS) l?a.sOEl. D. ter
510.000 cot!l.s, no vaJ.or de OZ$ 1.,00 cada, 'tota.li.z2D.do CZS51.0.000,
00 (q~e.nto,B e dez mil cruzado9);

:m.

dacorrêncía da presente aJ:teração oCap;i.taJ. Social. :rica assim
distribuido:
.

JOA.QllIM ALVES lMRIJffiO
lUBT!· 13.A.RB:lS! LOPES

510.000. cotas
510.000 cotas
1..020.000 coto.c

, 'rOTAIS: • • • • • ••.

CZ$.510.oo0,oo
CZ$ 510 .. 000,00

CZS1.020.. 000,OO

I

CLÁUSULA

.-

É

constitu1da

SISTEMR

'!Oob

SUODE;STE DE

1:1

denOMinação

COMUNICACAO

de

LTOA.,

UMil sociedade por cot.l1s~
de responsabilidade liMitada,
COM
Toro e sede jur1dico& na cidade de Rio Verde-GO. estil na Ruõl
TllIpaJós, 347, Bairro Stlnto AntOnio de Li!iboa,
podendo
abr:ir ou fechar fili<li!i, $ucurGais e escritóroios efl'l qUl:Ilquer
parte do t~T'rit6rio niJc:i.onal, por deliberação de ~6cios que
represente/ll a Maiorli1
do cilpitill social e õ1provaçlio do
~ooer Público' Concedente.

CLÁUSULR

II
- A sociedade teM por objeto .. execução.
dolO serviços ,de rildiodif'us~o ..anor. ou dê
f!' ...... qUõlllquer 10cillidilde do i;~rrit6rio n<lcioMediante' concessão ou perMiop;sio do Oover~o Federôll.

sons~e iMilgen~,
na~.

CLÁUSULA

111
- Constit.uidil por prilzo de duração indeter"dnado. a 90c:ied.de pode ser dissolvida a
qualquer teMpO pelo consenti/o'len~o dos sbc:ios. ob!õerVBndc-'5~
quando de ,":Uõil dis,.oluç~o os preceitos da Lai ~speclTic;;.
IV'
-'0 ~i:l;rt:;í soc~"4...jÇl.~'t{,ellte subscrit.o -e
'.
:l.ntegt"itlil!:,?do. -~to, eM l'loed<i legill
•
corrente do Pais é de CzS 10.000.000.00 <dez ",ilhões
de
cru:;o;adO!;) dividido eM 10.000 (l.ez Mil) cotas no võl10r de Cz$
1 .. 000,00 (hUM Mil cruzados) CõlIdõl u,."a. e -fic<I distribuldo
entre os s6cios dOI seguinte forMa:

CLAUSULA

Clé:uaw.a "quarta - As c~áustü.as do Contra.to Primi tive não e.1cançadas
pe1.a presente aJ. terpção con1ira:tua1., :riosm :i.naJ.:J;eradas...
~ llor estarem justos e Co:l.trai::ad.os, aosina.m. o ];lrescn:tE: i.nD
trumento em 3 (três) rias de iguBJ. teor e :forma, na presença das tClJtemu:cJ:las a.baixo.
.

s6cio
IR19 CRRLOS D~ ~R:rnAS.
B.OOO
<oito l"Iil) cotas de Cz5 1.000,00 (hUM Mil
cruzõlIdos), no valor tot.õll de Cz$ a.ooo.OOO,OO
(oito fllilhõ@s de cruzados);

b

- i

.

-

(duas

sbc:i.a
DILt1A ELIAS DE
CARVALHO.
2.000
fIlilJ
C:O'tôlS 'de Cz!i 1.000,00
(hUM
IoIil

c:ru:Zõldo~..

n.o villor tot.ill de CzS: 2.000.000.00

(dois loIilhlies dfé' cruzados);

A

BAB.BO~J..

,!,O:PES ....--

Ass:inatura êm nome da entida.de:
O AP!REClDA DE GOLlNlA :LW'
.~

-6i!,~.'

'-&.(/A..

- A re5-pons~bilid.de dO$ !lécios cotistas.
na -forMa da Lei. ex-vi do disposto no
do D~creto n. 3.708, de 10 de· Janeiro de
,11919, ~ liMi~ilda 6 ~/'J1pDrtancia total do capital $ccial.
CLÁUSULA

)

.rt~

2~,~

in"

fin~.

JOA.9= ALY?S llAaIliliY

u.,

'CLÁUSULA

VI
- A !õocicdade t! adMinistrada por
de seus
sócior;
cotista!; o Sócio-Gerente ao
qual
COMpete Q uso da denOMinação social
c
11
reprcl:ienhç:;iio ati .... " passiva da sociedade eM Juizo ou for i:!;
dele.

CLÁUSULA
VI.
- Os adMinistradores da soci~dade gerão
.
brlasileiros natos e sua investidura ·no
cargo apés;l entidade hilver recebido ciutorga para execut.ar
'serviço de radiodifusão SOMente poderé ocorrer depois de
._provados pelo Ministério das COMunicações.
Dl.HOlilSTR"ÇÀO DE ~L.CL·R505 "TÉCXICOS

CLÁUSULA

VI li

ç:õlIbeJlão sOMente a

- ,A re~pp;n§t1biliddde e di orientdiçB'o intelectual e õlIdMinistrativõll d.. ~ociedadE'
bra~iJeiros n;l;tos.

1 - TRAKsm SSOR
1.1 -

rnbl·ll.:.'lnLc~

1.2 - t.ipo

.('/Otl

tELAVO· IND. COM. EQUIPAUENTOS r!1 rELEC. LIDA.

mml(~lu;

RDFH-1000-A

CLÁUSULA' IX
- Fic'il eleito para o cargo de
56.l:io.
~
,Gerente o cotista uns GARr os D ~
que será exi",ido . de pres'hr_ cauç.iio de qUiillquer espéc:uõ' e/Ol
g'ilriilntia de SUõll ~estiio..
.
X
- fi !iociedilde poderá fl:Izer-se' repreS[lontar
por . procuradores.
$CMpre bra!õilciro'!õ
natos. especifteados O!i poderes conf~ridos e o !ieU terMo i
nos instruMentol; de Mandato.

CU'iUSwLA

2 - SI5TF.JHA IRRADIANTE
2.1

rilbri~."lnLt,:

2.2

tip(~ rolou modQlo;

MAPRA

nm.

COM. DE ANTENAS LTDA.

FHA-2

V'il 1 DI'"

iot .. l

legi'51aç:~o

-·n sociedade pa9<lT'1-ãõ'" 66i:io-GC'rente UMa
nmunernção· trlens'll, não podendo. o $eu
'lO !iM,H!! MáxiMO pcrHi tido
peIta
de Renda p<lrta d~b1to da conta

e}(ced~r

do IMposto
"Despesas Gera;is".

Goi ân i a

' 30 de s~tembro de 1988

(Inca!)

g

(drzLr.)

,cp;"scncan~~c~':iY

JOAQUIM ALVES MAR- NHO'
S';ci o-Gerente.

'

I::.LÁUSULR XII
- É expressaMente ved<ldü a uti lizaç:âo da
.
denolünaç:1:io '3oci<l1 da sociedõldc. eM qual. quer- neg6cio e!õtranho aos seU5 interesse!õ sociai!l -"f!! esp~
cialMente mOI 5'ilques, avais, endosso!> ou outr~ QuaIqut>r
rol'tllil de garillnth, sob pen<l de respon~i!bilid;Jde civil e
critülltll do s6Cio coti.sta que o fizer..

,;
'

CLÁUSULA

XI I l

- A sociedade é consti tu1da uxcIusivaMente
de brasileiro!::' de forMa qUe o capital

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
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social. na ~ua t.otalidade,
f1sicõlG brasileiras.
.
CLÁUSUL.A

ew.

XIV

;)0

MenO!.'i.

trabalhCldores

:L
"'CM

- O quadro de funcion~riDs da soc::iedllde é
f'ot'Mado pl'efcrenc::i.alMent~ de bl'<lI5ileiro~.
sertl constituido do 2/3 (lJo1$ terços)
de

- :~~:r~:g~~~~OSd~~ ~~~~;~~~~~to r:~:~~~~:~:

ÁUSULA

XVI

-

A sociedade, por 'Seus sócioz. abriQ<J-se

cUlIlprir rigorosaMente

e

instruçõe<:t

etlan<ldas do

vigentes ou que venh;:lfol
CLÁUSULA
tlir~ta

pessoas

r>er50 adMitidos brasileiros.

--

tos

a

n~ciollais.

CLÁUSULA
X,V
te

)

peT'teTlc~rá s"/l\pr~

Dezembro de 1989

XVI I

- Rs

::!

Poder

cotas

;:l!;

;:l

leis, rcgul;u'len-

PClblico

Conc:edcmte,

rcferente~ ;li radiodifus50~

... iger.

representativas

do

capitnl

social são inalienávC!1s e ihc<luc:ionáveis,
ou indiretilMenta a c~trangoi.ros ou pessoas Jur1dicas.

Cr..ÁUSUI..R

XVIII - f1enhuMôl :"<llt.eraçio contNltU<ll poder:' !3cr
reali=õ:td..
se~
pr6Yia auteriõ:ação
de
Minist.ério das Co",unj,c:aç:õe~. após haver a entidade r~ccbido
outorga para eHecut.ar t;erY1ç:o de radiod1fu~iiD.

d~las

RNE:XO IV

- As cotas são no,.,inativ<::l5 c
intlivis1 .... ois
eM relação ~ sociedade. qUI;! para cada UMa
reconhece iIIpenüs ti'" único pl'oprietário~

lJEHDNsrRAçÃo DE RECÚrlSOS TÉCNICOS

- As cotils
do cõtpitül social "não pod(,'l'ãio
'Ger cedidas ou transf"erídas 1j pessoas
sac"1E?dade seM' prévia consentiMento do Poder
PClblico Concedente e dos S6cios,.

CLÁUSULA

XX

1 -

estr4ltlhiiS . ti

-

1.1 - fabricant,e=

ano-civil' coin~V.·
.• i,.

- O
01'1 o aliO
fiscill,
·XXI
ou !leja, de
1.
e
janeiro a 31
de
dezeMbro de cõlda llno. d~ta eM Que ~er'â levado:ll
efeito o
balouço geral do at.i.vo e pa::;si.vo da t;ociedadt'.

,CLÁUSULA

l::LÁUSULA

XXII

-

•
preJUíZO!>

Do reoult<ldo do C'l-ú~rc1c:io nerão deduzido<ü, tintos de Qualquer participação, os
e ti provisão pard o IMPosto sobre a

tipo e/ou tfIodE'lQ:

1.3 -

tT'<InsMissor de reserVa - ide"'l

.

prcju1z0 do excl'c1cto <:>crá obrigêltcr;,aMeJli'e ;tb::;orvido pelos lucros. pela~
reservas de lucroB e pela reserva le9al. nessa. ordeM.

CLAUSULA

XXI I I

-

O

LY$ ELETRDN1c lTDR

1.2 -

FH - 1.000/E

2 .:. SlSIEMS lIillBOlBUIE

acuMul./ldo!'ô

Renda.

IR.8NSI11SSD~

- fabricante

,

: TEEl -

2.2 - tipo e/ou /l'Iod~lo:

TEI...E-E'lETRONICA LTOA

BECr - 2 L

XXIV
- Do lucro HQuidO do exercicio. Si' (cinco
por- cento>
se:rão aplicados,
a"t.cs de
qualqper out.ra degtinaçáO, n.. constituição de UH "Fundo de
ReIli81'Va". quP. nia eKcederéo de 20i/: {vinte por cento] do
c .. pi tõt I social.

CLÁUSULA

XXV_ ~ - (] Fundo de Reserva t.erk
por -finalidade
.
:IiIIf;!ôegUrar li integridade da ciilpitlll social
Otrlel)t8
podp-rft ser utilizado pari! õIIUMenta deste e
o::otttp 05<1ç:;'0 de preJuizo.
.

CLÁUSULA

5 ISTEMA SUDOE:STE DE: COJ1Um CRçRD L TOR

~

RIO

C AUSULA XXV(
- O saldo que P.Xl.stl.l'·,
llIp6s a observ~ncia
do disposta
ni!:S clifU!iulils iwteriol"l!!'s.
>")sll!rCl dhltl'ibuido ;Ias sócios~ nilo proporção de suas catas.
ipodendo elites. entretêlnto. deliberafo.por unanitolid.ade. que
seja ,.,<intido. no todo ou ~'" pa:rte, ~ ... cont.~ de· "Lucros eM
SU1õpen;;o" ou ret>ervilldo pariit o ilu"'ento de capl.tal.

CLÁUSULA
presente

XXVII

- (] inicio
ocorrcr:fl

d;,;s

ti;,;

V~RDE-GO.

10

d~~.iutubro

d!>' 19BB.

at.ividades dill sociedade
delt.a da a~<;;inatura
do

in~trUMQnto•.

QUADRO SWÓPTlCO :A,

XXVI II - ·O!> s6cios cotista!; dl'clarnM que não estilo
i.ncuT'sos· ~fI\ cl"itfle~ previ5tO!; eM lei que
O!; iMpeçaM de exercer il at.ividade Mercantil.

PROI3RA~AI;AO

CLÁUSU·.A

.... A socicdade· não·tcM. fili::lilô. Obriga-se a
ct;tabQLec~-l<l!; e....
todas afi lociII!idades
para as lIu.üs' fol" conteMplada COM out.orga par'; o !;erviço de
:raditldif"us50~ logo
apb5 a publicação do respt'ctivo ato no
DUrio Oncial da União.
" .
CLÁUSULA XXIX

XXX
- Qu<!1qller aç50 fundnda ne~tc contr~to scr:i
Pl"oposta no Foro dc!;ta COMarca. QiJ~ fica
el~ito~ desde- jfl. a Qual'quer outro que tenha ou venha <l te!'
direit.o. por naiD privil!!giado Que ponsa ser.

HDRA CHEIA
iIIl)

-

cortinas ç. f'aiX;l:s l'lu~io::ai'5.· hora c:ertl:l.
dI!!' ChaM<ldi3 e nOMe do1 sociedade;

indicillltivo

CLÁUSUL.A

oUUSuu.
XKXI
- ÕS""êãSQB não previstos no proElent.o :in,q
·trumonto cerão Z'aQolvidoa. de aco:rdo tCoo d1o!lpositiTOs que- reett1ru:t o funcionamento das tlocil!"dlldco
·por coto.o, de raeponao.bilidade 1:imi:to.d.u, pe1oD. quai8

d) - .... ú1'ôiC<I COM 3 textos cOMElrciais <15
interrupr;iio dõlS p:JrtituT"i'ls Musicais.
'AOS 2()

E 40

-segundos)

seM

H(NUTOS

a) -

cOl'tinas e f'lIiXilS l"Iusicais. 1101'11
de chiltM<lda e notfle di!: ~ocied ..de;

b) -

l'<Idionotf.cia.

c)

litensilge/'l\ COMercial;

t:eT't~,

indit:ati ....o

fi

óooiedade se Tecerá, e fleln leeiCllaçfio que d1eciplms.
eXGcuçCio doa Dervi~oD de radiodifusão.

fi.

•I

S, assim, :por SEl' achnrem juatOG a contratados, nos:iDal::J. o preceonta em' 04 (quatro) 'Vir::.n, de iSual ..
toor C fomOo, d~tilogr.:U: . . .a.aB no anvel"fJo de OS (cinco) to-I'
lhaB, o que.1 lido e achado c:onf"ol'ml!l assinem jun"t3.::lente. com I
n.o teotenUllho.o quo Do tudo Q.Soiet:íxsm, para C!U8 ae :prodUZw:J.
08 ét'e-itOB le'gaio.

..

d) - NClsiea popular (?orudit.i1
'!Segundos cadi'l UM.
selll
MU'.::licais;
e)

-

.f} -

progr~M~

tp-xt.os foguef.j;l5 d", S
:l,.ntp.rrupr;iio qos "'ódulo5

COM

educati ....g e c:ultu:ral"

utilidade póblic<J.

PROGRAMACAO NOTURNA

Rio Verd~-Go, 02 de Je.n.eiro de J.989

f1j)b!> <::) hor-~rio nobre. 'pretende-se criar UIII atriitivo novo.
para r.enovar o int-ore~5c pela cultura art.f.5t.ica dcs génp.ros
clássicos. t~is COMO óperas. coneertoz. operetas. sinTonias ou
l'Iúsic<ls eruditas COMO. valsas, jaz~ •.!;Ut4b<1!; autêntico!;.
Ta.is proqrdMi'ls nào t~rão teMpo de du!'<tç:ão deterMinado f!
prosseguirão atê o final dil~ p::lrti1.ur3s. Hl'Iverê intert'upçao
apenil~ p.art:l a divUlg~Ç~O do :indicativo de
ch;:jtl\ad~.
brevl'5siMiaS
Mensagens COM~T'ciais. utilidade: públicl'.I. e infot'ttliltivos.
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A

qUillidade
5eguínte~

progril~<Ição. cuja t~ serâ~d~ /I'Iais
~.~r:' dis1..ribuld~.

I?estPl +'ol'/I1a, todos 0$ prograMa!; serão an;:llisilIdos illltes de

trdn~Mitldos. Nada sr=>râ levado ao ar :'õflM estudo,
t;:lnto do ponto
d~ Vl.~t<l estratofOnico:
eufonia, rit",o c Método; ou dI'.' sonopl:i'J!>t:LCl!
ou
quanto EOS pel'sonag@ns.
CO/110 COMunicador.
Mensageto\ e
ou .... ~ntetj.
ou
ra7.ões
psico16gicõ-s p
t3Í!; COMO.
interp.sslF!' _

aprÍlt'lOrOlda

CO/l1 dtHl0l'linllp'io .pr6pria, cada díil. da

Maneira:

cur10S1~<lde - ne::essidadei
ou qutôlnto ao. aSp!H:to co;:;tratoffletaf'isico, aSSIM entendIda a expel'iéncía intelectual e eMotiVa.

SRLRO CONCERTO

Pariõl apresentar os Melhore;; concertos de banda. de piano,
de Mú!;ica de c:1I'lClra.
co'" Baeh. Beethoven. SehuMann. Mendelssohn.
,L;szt.
Haendel.
I'lozart.
Saint Saen~.
D'Albert.
Delius,
Tchaikovsky. BrahMs. Chausson. ctc~

Utol;;J ~~~ peculiaridades que a PJlli~so1"a ha de iMpriMir eM
sua p','og1":Maçao pana assegurar-lhe caro:lcteri<;;tica e- unidade ssrão
,l~qdç:ues de $eus prograMiJ5 por vinheta!>.
fili}(<ts. ou bandas
....US:LCB:L'S
d~ t.<il forf'lOl tll:le cxist.a UMa seMelhanç:i3 parti não
haver
estanque eM ,5e~s prograMa~ que terão cada UM car.Her próprio
dentro dos ob,Jetl.VDS a que '!:>e propõe a eMi5sora~
;as

UHR NOITE DE ÓPERA

Opp.ra t;:ol'llpleta de l'Iut.or

c~ll'.!bre.

COMO Verdi.

Rigolleto,

. ASSiM. "a Mú'!;icil ser~ UMa conntante no hcrirorio de serviço
da etI\15Z0T"a. at~ e~ 'Seu<; cOfllerciais. dI! t~l /l1<ln~ira que ~nt.re
COMO eleMclnto p~J.nc2pal: sonoplastia ativa; ou. entiio
co....o
eleMento aCf!SsÓrlO. de fundo: BG.
'
Z

IJ Trovato.rr,o, L;l Traviat... , Aidil, Otello, P.tc.

o GIRO

Terça-feira 12 15.037

DA VAl.SR

Para Ma!.'\trar o que de M~lhor no g~nero produ;:o:iu Schubel"t.
Elerli02, C/:lopin. Ravel, Schonberg. e nosso!,'; :>crcsteiros •.

•
OCõint.ro destes, pl"op6'!;H.. ~ .... e TlOJ int~nç50 de proporcionar 010
U"'i1
"u~n~l'lg.eM. acústica
CO/l'l as qUi11idndes de i'llturiil..
irrt e n5-1dade e tlfllbre. par~ obtf!'r a atenção ,e o int~T"Qs5@!' dos
ouvintes. propõe-se iI entidade apres~mt<lr a seguinte progrillllaç::ao:

DUY1nt17

r V - CONCl.USAO
E~5.
Senhor Ministro.
o que a sociedade pretende
realii':~~,· COM
~nf .. se
na estreita conex~.o entre o direito à
libp-rdade ~ o dever de responsabilidade. e '!:>eu eMpenho constante
de .. pri .... ora,.u~rrto d<l técnica, e de iilperfe ç::oiilfl'll'!nto ético. vale
dizer, de integril!ç:ão na t:onsci~ncia de eu papel no cO/llph~)(o.
COMunitário.

I' -

°

N6~. os fundadores destit Entidade{ estaMOs cer.tos de que
a instalação dü etJ4is~ora nesta localidadt represent~riro filais UM
MarCO hist6rico no seu de5r!nvolvi/l1ento.
.

SIS;TEHA SUDOESTE

2T

E:OUCÂnVA

T~Dl::lo eM vista o que dispõe
art~ '16 e seus
parágrafos
do Dt!ereto~Lei no. 236, de 29 de·'fevereiro de 1~6? t:' 11 Portaria
Intei"ninis:t.erial no. 510B de 21.10_80, a e/llissora levartil ao ar
proQrõlMa-s
didático,; e culturais.
d~
curt<l duração,
para
proporcionar aos ouvintes perspectlvils de n0'55iil P~triCl. SUiilS
datas, ':leus rat;os e vultos históricos, or!JCln~i':õlr;iio socio:ll,
pote.ncialid<lde e de'!:>envol .... i/l1cnto, problp,fIl<ls e !'õoluções e assunto.,.
,r"l;'!lcion:Jdo~ COM no':l'5o Estado p
nossa. Região, nOS5il ·cidade, ou
l'cl;'!lti ....o :a conheci/llento de cultura geral que forMaM o õ'cp.rvo
cult;ul'iJl da hUMl:lnidüde.

COHUNICAÇAO LTDA

Ta i'!:> pl'ogl"a/llas, devido à Modalidt:ld-c do ~ervil;O eM Ftl,
pouco ilIf"eito ao gêllero falado. terâ duração da 3 Minutos por
hõr3, ou seja 1 .... inuto P./II cada vinte. perfazendo o total de M<lis
1 horil diari"fIlente, fIleSMD abstraido o teMpo eMpregildo eM hortlrioz
obrigõlt6rios, COMO a VOZ DO, BRASIL. .

Rio Verde":GO. 10 de outubro Qe 1988

~R.OGRAHRÇAO'

II -

NOTICIDSA E INFORHATIVA

COMpreende õ:l tra,ns/I'I.issao de noticias. Jornais f"alados.
reportagens de ciJrt<l duraçiio. de qualquer natureza
eM hOT"~T"io'S
Yariados~
MiI'S
nunca inferior 4lI 5X dos trabalhos nOT"foHlis da
7

Est<l socie-daj:le teM COMO finalidade precipua ob!liervOIr as
pr"'5critas. na legiglac~o C!special para
freqUênci~
~"'ol1ulad<l,
caso venHa OI 51'T" contli'Mplitth COM O seT"vi~o propo.t.o no
Edi t~l.

eM:i.~!iOrWl.

norfllôl5

Por
e~pecialMent@

puro
5"1''Viç::o.

50/11

Tendo eM. vista a iMportanciil dos osp.rvit;os inf'orMativos, <I
e""tidade postulante adot.aril COMO critério de R'Scolh<l desse!>
not.iciosos
a elabort:lç~o p.or eleMentos c<lpazes e de
alta
categol"ia
a fiM de obter UI>' policiaMento de
liT.guage/ll.
divulgiilndo fatos. inforMes e notlcias que registreM destaque li
iMport:tncia. nião sÓ no caMpo internacional, nacional. c'Stadual.
iCO/llD, E! sobretudo, que envolvaM interer;~es cOMunitál"io~.
7

outl'O
lildo.
produziriro
progNulõlo5
dl'stinado!õ
ao ouvinte que busca algo toIais apriM.orado .cO/110 o
pe~a Modalidade
do
'

e de iiltil'fidelidade proporcionado

AI~M dis'!io,
il"radhr~ eM c<Tdeia COM a EMpre~il Bra~ileira
d~
Noticias. o prpgrõl:M<I radioT'Ónico a VOZ DO BRASIL. e ta'Mbélll
serviço de ut.il,id".de pública. !;obretudo quando for solicitada
pelo,s' 6ga05 ofic:iai§~

CO/110
nada 'é Mais te111rico e Mais rep'resentativo da
culturOl .de UM povo do que sua Mllsica. nada existe Melhor do que ti
fIll.1'SiCõl
par .. :atingir ...ais profundil.M@nte o âMago do S'E!r hUMano COM
intensidade ....lÍor do que qualquer outra õlrte, pOl"que Manifp.stil
toda a sua força de penetraç::ão .. tT"av~s d~ organizaç::~o .do
pen'!iil.MI>'nto dê'!i que se proce5sõI p!?lo sentiMento e pela eMoç::.iio.

111 - AO VIVO

'T<lis"p':'Ogr;:lI"a~ teriio a durilção M1niMa de 2 horas, ,.,uito
aléM d~ e)(~gldo por analogi;:li COM. outros !'ôerviç:os e dentro da
proporcJ.on.alldade da regula"mnt:lI;:ao da Matéria e constar~ d<l
pre!'len~il -Fisica de artistas,
quando tecnicilMente possivel ou diil'
tran'Stussio de seus pl"ogral'las gravado~ por qualquer proce~so eM
sua. priMeira ""presentilçio niT R~dio.,

EMborq. não se POSOSll. Iolfl!'diante ôI M6sicôl. expreZ'S.;lr
pf!onSilltlent'os ·'reai"''' COMO pela palavril filIada. entilnto ela pode
evocar UM desencadeaflmnto interior no ser hufitano dI" tal orde/ll qUfl'
o levil via de subJ~tivisMO qUilse inconsciente a UMa ~/Ililncipaç::ão
dt' fOrMa de pen~aMento que estravaza os liMites da re:.lidade
pbJet:iva.

~ por isso que se diz COJII toda raz:o" nadi!' fIl@'lhoT" do que
li: MusiCiT para representar a cultura de UM povo~ E que para tran!<fIlitir-ose "UMa fIlensillgppl eM Música, pol" E.")Cp.Mplo. efll Mó5ica brasileirõl.
b neceoss#lrio que se tenha nascido,
criado e participado dos
probleMas SOc:illis, polltico;; e, econlltlicos brit!'õill'!'iro!": eM tal
profundidade que a obra saia do subconsciente e passe a ser
rcoalMente UMa M!!nsllgetll ciiractcristica Q sintetizantc do espirito
do no!õ~o povo.

IV - COMERCIAL
As
Ml!nzagen~ cOMerciais seria li,fIlit.. ilils ao Mâ)(iMO de 25%
hor~rio dUrio da prograMaçao.
Sedio rll!?duzidas 010 Mlni~o

do
p0'5'5iv91,. e serão enviadas ao ar ePl "spots".
foguetes •

Desta forMa,
c eMbas3fllento da progl'a/llaçiio serill fllll'Sica •
..ultil fll(Jsica. sobretudo a que represente as /I'Ianifest~ções Mais
aut'nticas do nolOso povo, ~eu folclore, SIlW canciont.'iro. ou
"Osica T"egional~

• T.V. PLANALTO LTOA \~

Por oútro lado. h~ df.> sugerir seMpre o' apreç:o e o
respeito
~s
in5tituiç::õefi propugnando pelo,s.
interesses
e
aspirações que se traduzeM eM objetivos nacioniilis.. EXE."cutarê o
t1õerviço co",o cOMunicaç::ao par; o" de!'if"nvalvilf.ento. d~dicando-,;e ao
betrl COMUM. aos interesses opcionais da Nação. aos Sf!'US YaloT"~S
culturilis. espir·itu~i~. clvicos. "Morai'5 e pollticos, ~ bli'li12' da
responnabilidüdc con5cien,te~ vi .... ., li! atuante.

CONTRATO SOCI Al

"Jillg1es" e "textos

..

~

rÉux DE SOUSA PERILO,bra~ilQlro, call;!.
do, comorcillnto, portador do titulo do 91l:!itor
n V .5}23'120/11, r;.Pf n~ ·ltlO.SS7.471-68 B C~J. n'~
ANTONIO

541 .. 92,'j-55P_DF, rosidonte e domicilI"do na pr,!,
Para o dese/llpenho de-sTIás i1tivid~, a ~Mi,;s/Jra
pautará no~ priticlpioz Mai~ I'\otf~rno!i da divulgação da cultura~ da
edUcação, da inforMação. do entreteniMento. dívcrtitl\ento e lazer.
dedicando 8Kpre5sivos espaços de ~Uõls transMis.sóes a progr<l/l'l.<IS ao
vivo
e colocando efll relevo C!ls fDtOS l'Iais h,por"tant.es da
COMunidade, dentro' do "'OIior rl!!speJ.to às instituiç::õ~s. visando a
'5"1' o veiculo de t.Odil~ as fllanifestaç:üe'S cOfllunittlri<ls.

. .

Ç8

.

.

, Tendo eM vi.stOl que os. serviço:> de radiodifusão tê/l1
f:inalidade
educati.... a e cultUral, • M~5"'0" eM SQUl:>
aspecto5
i'nf'or/l'lativos e recT"eativos I! s;jo con~iderado~ de interesse
naciônal. vez quI!' é per",·itidil a exploração COMercial dos l'leSMttS~
.. penH; na Medida eM que nâo preJudique esse interesse 1!' àquela
'U.flal idõl'd~,
;)
el'lis';ora
pri""..r'á
"p~la
linguilgelll
estilo
r1t'dfofbnico§. d@sdl! os elE'/Ilen't,o':'J con'!:>titutivos n>aturais, COMO os
• 1eMentos
MRcoinicos I! circunst"nci4llÍt; lpvillndo eM conta
a
.audiência e o obJ.e.tivo das Mensagens.

5u1- Golinie.-Go;

trilll, portador do titulo de eleitor

scb·o nO

27.• 719~91D-31p CPf n2 003!,07B.9DI-04 e C.I. nD
192.077-SSP_GO;

.

Dentro desses pl'inclpios e r:on!Sidarando dS car-õIIct.erlsticas qtie d'E."'Je ter UMa eMissora e/l'l frl!qOência /Io1odulada, cuja
pureza de 50.... se presta adf1liravel~ente a progr.aMõls Musiciii!';. SUIlS
etÜ!íSÕe5 . pri"1<lrão por Mózicas selecionadas ~ de
priMeira
qualid.:ilde.

108 n!1 61 _ S.

CECILIO JOst RASSf.·br-adleiro, CCl·.sadD, indu~.

V,BC

.d~

uttla

Têm, entre ~i, justo ti l:antrstedo e conl!õtitui
SO~i~dll.dD ))~:t quot~o_ da rDspon:5abilicllCe limit~dll, OUQ
8-;

reg'9re pel1l8 c1ausullls

Q

cond!çoB3 !l.aguinbi:s u, n!!s om!:;;soBs, paI!!

lo!

gblaçiio especifica que disciplina essa forma societária:
C:UtU5UU\ PRIMEIR.D.- A Mclodndo giraré ~ob B
denominação !lOCial dI! T.:V: PLANALTO LTOA, com !Isd" BlltabAlEJciml:mto 8
Coro na Av. Bernrudo Seyio nll! 1.827 - Sala 02- S. Marech!ll Rondon.. Grüi

n18- Co.

r.l~USUU, S'EGUNDA_ O .Cap1.hl socIal é de C::r:S
lS.OOO.OOO.OC· {QulnzD mllhcee dI) eru~:'Ido~), dividido l'Im 15.0DQ (Ouinze)
. i l quotas du ,c:d 1.0DD,00 ( UIlI "U cruz~dol'l) r cede. uma 111 ~n::Jb!lc1"1.ta • •
lntagralizad•• •• • auda ,CDI'J'lnt. dg Pll.{i:, nesh d.l'ltl'!i. como {lRgU.=
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a) n.rnoUIo FÉLIX DE SOUSA PtRILO

7.500

Quotas

CZ$ 7.500.000,00

b) C:EtILID JDS( RAS'SI

7.500

'Duoha

CZ$ 7.500 .. 000.00

15.000

quota.

CZS15.00D,OOO,DO

TOTAL

§ 1'1.)

~orma da leghloçÊÍo.
v~or::illl.

~ lação

Q

IBl'tI

b - respeito às dit'er:f!nclações re&1onQis~da cultura br2.

sl1eira. procurando relacic:ná-las em seu

c - manutenção de elevado sentido ét1C?

moral, cíVico

e patriótico; e

CL.(USULA - TEACEÚiA_ T~ por objrtivo • lnt':t!~
Gxploração da radlodlftJcão conorfL lI d~ sona e 1'=f,9BnE., ••u.

d - fidedignidade da fonte de inf'omllç~o do fato
de normRS éticas indis~ensáveis

rndiodiru~ão,

antes

n~ publicidade

da. emi!'JtJã,o da. notíclll e ob5t:rvâncl1'.l,

fln·l'l.lided8 educntiv8&, culturels • ll;"'orml!ltiul!Il!, c1,
fi explor8çiio r.Dm8~ciI!-1/dO ompro8ndimeu,
to, modiante a abtDnçio da (io\lr.Jrno r"dare.l do cono::os!lea ou permlmo.
nesta ou outras localidedos , tudo de eCD~do com'A leçl51ft.çÃe"'rligbd.!:!,

próprio

contexto;

na
vigor, lit.tihda a lmporf;.~ncll!!1 total- do capit.l
A. r-upo;U\;sbUi.dede doe sór:.ila.,

rler1Jiç~& A couBlnto5, tde como: serviço ~!opoel.l de ,úslca funci.E,
nc.l~ ropotiçr1o ou l"otransmi.llãfJ de ,;on'8 ou s!nds d. i/Ífágena. som
de
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à proteção do públ!

co e rJo consumidor.

v,leas 8 patriótlcuõ, bem COgO

J:'8 da metérir..
CLÁUSULA' DU,I,RT~ _ O preu de duuçia d:

sa

cl odttdo ~arlÍ por tempo rndeterrn~nedo tendo corno inicio des et!vldad:s
I'J paTtlr dA '0 dR setembro dD 1.986.

rl~1J51.1LA

DUlNTA- X"4..!..cL':.i!t'l po
, ,.
u~"

&1;,,-g./a~!tO'~rf;
'~~
.I'l'pf.
i~

HocierJ"ade, nomear procuradora", PlJre. prll:t!clS -'da "toa dlil 9a

cilli.

no'

odmlnistrativl!! ou orlBtlt"eç;:o int&lp.ctual, dAVRndo, nesto casa sai

~;~'r

por;>J a dr::::.igno:ç;3o, próvia Autorizeçeo do M.r:., qunndo 5erÁ I!prltsQntl!1da
(I

I::lfOV3 dE' mu::!onalidede.
Cl~USULI\ SEXTA- As cobs ra~r€.sonhtivlUl da

l!:

pitel sodi!!l s;o inalioná't1eis, dire~~ ou indirot:amenh, bem coma inça!!
cion~ue:is e oshangêirof:; ou pe~soD juridices, dependendo qualquer ft1t.s
rnc;:5o contratue.l ou B:!itatu';ri~ de pré.\tie 'IIinuânch do Gotlorno federeL.
. CLÁUSULA SfTHIA- A gariinch dI'! 50ci'p-dadA sará
l):,crcida somanle pelo s~cio: ANTmUO r(LIX DE SOUSA PERILO, OUl!l sa

n.dossos de favor, etc.
CL~USULA DITAVA- As quota~ são individvuis 9

;0 podariie 50r ccdidae ou 'transrDridas aSIlI o liIXprgeSo cons9ntimAntD
o outro :sócio cabendo, em i9U~ldo'l'dn de condiçõos, O direito ée praf,,!
~ncia ao sócio que quoire adquiri-1as.
cdUSUL~ NOrIA- O!J edministradares da antid"dl9

,nrão brasileiros r1ato~ 8 c ~ue investidt.:ra no c8rgD !:omlJnta pod'~rá g,
:orror após hntlerslIl sido aprctlador; palo Minl~t9rio dali ccmuni.caçâas.
CL~USULA O~r:rMA_ AnuellllBnh l5Ari lavlInttldO UIII
)/!'lanço, em 31 de d!JzRmbro, cllbendo 80S '3Q:CiDS plIrtes 19U81a nos lucro.
::10 prejuizos. Os' sócios administredarga Tflrão jus a uma r8ti~ad.,. t!
lu lo de pro-hbo.ra no valor d(ltorminl!ldo pela logiall!lç8o do ~mpost.o

CLA"USULA OtCIMA-IJRIMrIRA- O ralfJcilumto d. u.

sócios nõo dissolverá li sociedade, ~ 8BU!'l heveres IlpuT:edoe viII
balanço quo se levantará nn dl!lta do cvante. su-rio ~ep"rti:~:ps entr.
hordEliroa quu podar~o 8er ndmi tidos na :!5ac~'ldl!lda.
~'.'..~
E par eatarôll 'lll'sim jusl:.o!l • ccnt.rlltados,

dlli5

:-~inam o proecnta um 04 (quatro) vh,~.----e~Rl'ftn!=-D ,01'1. t&!italllunhaa;s ebl!lixo.
,.~)

~1, ....

10.~

t

~r-...
elti oi ações d~

(I.

+~....""

Serviç:os dn Radiod1!usao,· assim c

arti&~

d.os

16. §§ 11 e 21 do Dl'!!creto-le1 nl,235. de 28 de fevereiro de J

)967; Portaria MEC/MC 569. de 21 de ou'{.ubro de

19ao

e

Portaria

:Mt nl 55 de 25 de janeiro de 197.4, modificada p·e.la Porte.r1a.

Me

,n'52/82, de 24 de março de 1982.

A.Entidade obriga-se:
Qunnto

à

pUbl1c~dade ~

a1 - a 11mi táaa'
to)

11 um

mlÍximo de 25'; (vinte e cinco por cen-

da prog·ramaçào dl.áril1; e

b) - a, conservar em seus arqufvos, por prazo de 60 (sessen-

ta) dias, devidamente autenticados pelo responsável,os

textos de toda a. programação irradiada, di5cri~inados
por dia. horas e minutos, para serem consu1 todos

pelo

'Orgia FIscalizador. qUl1nrJo necessário.
Quanto e.o· l'l~rvi90 ~. a. Emissora compro'mcte-se
destinar no mlnimo 5% (einia por cento) do horário de S:.la progr.ê.
maçíio diária para a transmissão de serviço noticioso.

Que.nto

à

programação educacf.onal .. a Emissora compromete-se

a r:.e~tinar ~ratuitament~, às autoridades ou a quem sua.s vezes

zêrem, para II irradiação de seus gro~rtn:u~s educacionaIs

fi

assim

distribuidos:

- 30 (trinta) minutos. de segunde. a sexta-feira,

horário

que lbes aprover, dentro do período de funcionamento

da

Emissoraj e
-

75

,(6l'!!t~nta

e cinco) minutos, nas me$mas condições

sábados e domingos.

.Quanto a programarão ao vivo., o ~"d!spuser~~rf~G
8,!.

~

'Públ1cos concedentes.

Desta forma, Senhor Ministro, promete a fi PUlMALTO~':',;
sio pÍ'op~5l;o no Edital ni 254/e6.
d.1nâmiC~ e mod,erna em técnica

ÂNTDNIO fÉLIX DE SDUSA PERlLO :.---........

de

do~

,calSO seja a P8ccrlhida para '. eXIl'!cuçÃo do serviço de radiodif!::!.

:M1~:~~S ~~1~I.

f!l

de

renda ..

<

11

in.

urnblré de todos as opore.ções e r3pres~nter~ li sociedade o'Iltivl!! fi pl!1l!iti
a, judicial e Blftrajudic'ialmonto, sondo entretanto vodeda D U~D Gm no!!
Deios e~tranhos eos interessRs dl' !;OCiBrJlIdo, tais camel: avel, fiança,

/,-

A programação da ellliBlSora deverá· atender
_
.

Regulamento

ete

fi

prod:u:i,r uma pt'o&!"amaçÃo'

ra4iodl!'uIlÃo,londe _,nota d.,2,

1Il1nante Gerá a t'1naUdade ed~cat1va e cultural do sel';ylço.

.iC:.·

'A----"

Testemunhl'l5:

GoiÂnia, 14 de Outubro de 198B.

l.}-~---r

2.)f;{3J

~~~sÇ\~L

~II

Antonio Fel1x. de Souza

Peril~.9

Diretor Gerente
P R

o

G

~.i..pç

Ã O

o abaixo-assinado, dirigente legall'lente resposátlel pela
TV PLAHALTO LTDA•• com sede na cidade de Goiinia,

de

Estado

DEMOtiSTRAÇ~O DE REC1JR~NTCOS

Goiãs, declara ~ue:
Considerando·o lnter.etlse nacl·Ontl.l e 11 f'lnalidt\dc educa-

tive. e cultural dos serviços de radiodifusão, a Emissora,

venha deter a outorga para o sevlço de re.d1.odifusão
''TI

em

Fre-

1 - TRANSMISSOR PRINCIPAL

quência Modulada na cidade de Trindade-Go, compromete-se

j~~I' 'elaborllr seus pror;:ramas inf'ormativos. educacionais 'e ao

Vi'lO,

1.1 _ rftbrlcànta. TELAVO - lndú.trla 8 ComiÍrcio d. Equlperuntoa
para Tel.comunleaçõ. . Ltda.

bem como a publicidade comercial e o serviço noticio.so, de fOE
mA a contribuir para o desenvolvimento da Naçeo,

atr13.v~s

aperteiçonamenta integral do homem brasileiro, observando
tros.

os

do
ou-

1.2 - tipo 'l/ou mod.l0. ROr"'-500D~A

~eguintes cri térios:

'8. -

preferência a temas, autores c intér-pretcs nnci'Jnai::>.
a fim de incent:J.var a. criatividade do homem
leira e o desenvolvimento das

emp)~eSG

brasi-

produl;ol'22

n-::~

cionais, com a conscQuante ompl1ao;âo do !l'iercado ele
trnbalho ligado 11 tod.o.o as ativid::.dc ::11"tl::ti'~2.:J;

. 2 - TRANSMISSOR AUXILIAR

2.1 - F"~bdca"h:

iELAVD- Indúatrh e COM. reto d. [quip.",.nto...

pare TelacD",u"lclJçán Ltd.+

Dezembro de 1989
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~

proponente,
~x~10nci.,

./OU Iloddo I

3.2 - tipo'

R
progr.ul\aÇilo
própria dOI
E,llisso!'a
C<!SQ
venha
a
ser
dístinguiu'jl por'
VO,",S~
c:onstar<!l da seguinte estl'utUl'Ol básica:

R - MÚSICA

Ff1B-4

B - SERVIÇO N01IClOSO

C - UTILIDADE rÚBLICA

o - ·ESPORTES

Golâni~. 14 d. outubro d. 198B.

E -

. .\?Sep·L
.
~
~

G - P.UBLlClDADE

nto ia r dix d. Soua. Peri o
D!rator_Gnent.

ÁNEXO IV

t~

iIoló5ica
populõlr
brilsileirõl,
COM
no
M1nülo
90
o;;:
d3
progrõll.ulçdO t4u<;ic<ll~ r/ll vi5ta as cal'i:lcterll';ticas lo!spet:iai.$õ

~

da r4ldiodilrusiio I!M FH. terll ~nrl!õe e!õpecial es15e itQ14 da
prbgrilMaç;la
procuranda-15e
obt..r
todas
as
vantagen'l:;
f'arnecida!õ pelo atual esUgio da tecnologia~

o S~RVICO r40TtCIDSQ voltado para
a
.)(attdão da inTo~I'lilçio e iI ser executado COM o sentida "de
liberdade CClM rE'sponsabilidadQ. constará de in-f'orM.t.ivos COM
nat1l:::ias locais. nacionais e internacionais co", iI duração de
.5' Minutos, .'" horArios fixos li! sel"lio.pl"ecedido!ô, de vinh@til
"u~icál carilcteristica.
'

1 - IR8HSHISSDR

LYS ELETRDNIC LlDA

1.2 - tipo' r/ou Modelo=

FH.- 1.000/1::

2 .:. -IRBb!8tJlSSOR RESEIl.I..!B
1.1 - fabricante:
1.:~ -

A UTILIDADE PÚBI..ICA constar:' basicilMente
,da .f.rilnsMi'§§80 de boletin!!l lIteteorológicosll da 5ituação das
••Uadas que interlig<lt'l esta cidade co". outros centro~~ da
Dr'~4PIlt.ação aos /l\otori'5tas sobrl' a forMa de conduzir veiculas.
n.. e~tr<lld<ls I! nas cidadCl!s seMpre eM colaboração COM 'a5
.utoridade5~ inrorMaçoes g~rai5 de turisfII\o loc,al.

LYS ELETRONIC LTDA

tipo e/ou ,Modelo'

FH - 1 ~OO~/E

3 - 515IEHB LRRBQIBllI.E:

2 ..1

I

-

labricanh

TEEL TE:LE-ELETRONICA LT,DA

f

2'.2 - 'tipo ~/ou Modelo I

COME~CIAL

A MÚSICA a ser tranSMitida constara
de
nÓM@I'Ô-S sE'lp.cionados, do popular 010 cl~ssü:'o, particip<l11do <l

.." _

DEHONsrR~CÃo DE RECU~50S TECNICOS

1 ~1 - fabric:ilnte=

EDUCACAO E CULTURA

F - PROGRAMAÇÃO AO VIVO

BECP - 2 L

Sl!rlli
taJllQêM dada ~nfasl!' nesse setor õl.s
reUtivas 'à preveJu;ão de incéndios~ prevl!m;io de
aeidcrnt'ls ae trabalho. rconoMia de cOMbust.ivef~ pr4il'!iervaçiio
da .colog:h.
.ntrll out.ras. illêM dll inforl'taçüe5 gerais do
intll'res'lIie da. ç1ass. sociil1 ouvintl!' I I! al'lilnt;e dil fNfquência
Mo~uhda estereof'Onic<l.

c."panhas

.

O,

"ESP~ I} .....":l

. . "W;o d",.<f dE!~t.aq~••

nossa progra".<Içào nia 56 p;l~ciM tQUI~ t~/Il0!! ,de
i"pot't~ncia
na forMaçio f'isica e /IIoral <I Juventude,
I'l
taMb6M pll'10 qU& representa· de divert.iMento e' en.trcrteniMento
.paril o ,noSõso povo tiio l1g3do ~s suas coi'Sas~ CçlnSitar~ de
lntort4açn... s locais. nacionais e inte,.nacionait;~
"

REDE SUL-G01ANAoDE RflDIO E TELEVISÃO LTDA

A PROGRAMACÃO EDUCATIVA E CUI..TURAL ~el'o\
da trari5~iss~o d. aU,hs.
p4llI?9tra'5 . •
destinildas ao grau de ""ducaçio @ in!itr-uçdO do
duvint. de FM
Meaiànt'o convênios que podp.rlio vir a 5e-r
celebrado, COM· aS in9tituições e5tad~ai!i li! nacionais de
1..,15i1l0 de f'orMa li cUl'lprir i1 regulõu"entaçiio da Mat.éria.

• 'eita

atrãYés

conrer~ncil~.

,
A
PUflUCIDADE. COMERCIAl. con§tilr~
de
textos. spots. Jingll?5. etc, atendendo a todo!> os critl!rios
d. legi51ação especifica viQlmt~ iIf cO/l'lpaUv~l COfll li classe
do ouYinte..
'
.

PROGRAMAÇAO

.
A PROGRAttACAO AO VIVO' será lIdilphdil ~s
c:aract'!J'lUcttS t~cnic:as da rad1.odifusão :son?ra. ~Iol rre9uC!-ncl,õlI
Modulada estereofOnica. Assifll. .fIl principIO. dev"riio. ser
b"sicaMl!nt:e realizlldos"2 tipoo;;; de proQraMaç~Q ao 1,'10.'0=

PRINcíPIOS DÁSrCOS

Considerando o in'ter~~5e nacional e a
fin<l1idade
educ~tiya
~
culturnl
dos
serVlçO-'i
de
radio6ifusão. iI Entidade abai~o subscrita se COMprOMete.
pela presente, a elaborar seus prograMas inforMativos,..
educacionais e <10 vi.... o. beM COMO ,li publicidadE.' COMercial Q o
••r ... içq
noticio~o.
de
.(oPMiI il
cont.ribuir
para
o
deseuvolo.lÍl'4ento integr;al do hotlle/ll b·riHiileiro obSerVi'llldo
entrf' outros. os .seguintes crit~rio5.:

a') tran'llMi'!lsâo <lia vivo· de conc.rtos rtusicait>.qUlt1'"
loc'Ii'Jõ
ou M~5f1la
e'5toadu:ai!l
ou
nilcionai5.
de
COnforMidade
COM
a
iMportAncia e a categorioa dos flleSl"lOSr
b)

<li
t.EMÕ'lS.
<lIut.or~s e
int.é1'l?re't.es
nacionais a- fiM de incentivar a criatividade
do hOMeM brasileiro e o de:;envollliMení~a das
el'lprcsas
produtora~
n<lcion:üs.
GOM
a
conse-quente aMpliação do - Merc<ldo lig<ldo <l
toda$ as \\t.i\lidad~'S artj.st.ic",s; .

a) ,Pt't!'-Ç'el"~tlci"

rll~peito

~s

b)

diferenciaçõEls
regionl1i5
da
cultura briOsileira procurnndo rel<1cioná-las eM
seu pr6prio conte~tos~

c)

Miluutenç<'io
c:l.o'Íco.

d)

fidrdignidade da fonte de inforfflüção do fato
antes da OMissão da notici~ ê o!H!;êrv~ncia. na

de 1'!'1eVõldo sentido

~tico.

I'lor ... l

P.

~~~t;~~ga~~.P~;l~~~M:Sd~t.~~~:u;~~~~~ênsãveis à
A progrõlMação atendl!rã.
t'lll'lbét'l.
à<;
do RegulaMI'Hlto dos S~rviços de Radiodifuz50.
das artigos 11 c 16. ~, 10. e 20. do Decreto-Lei n. 236 de 28
de fevereiro de 1967, Portarias Me n. 55. de 25' dI! Janeiro
dI! '1974 e
n~
~2
de 24 de I'larço Ode 1?82 e
Porttlrill
InterjlolinisJ;vrial n.
~68.
de 21 de outubro de 1980.
estipula-çõ!'~

Rr:::DE

SUL-GO~.NR

DE:

RÁDI00ELEVIS~O

Goun
!iD.
f ·lO.d. outu\"O d. 1 aS(.

I~ESFI
Sbc:1o-Gcrcnte

6E FI::RR

,

PROGRRJ1AçnO

TÓPICOS

SINÓPTICO~

o/

/:,

'f7

LTDA

~
/

,

reali:lõlç:llo, de espettlc:ulos dt!' civiSMO ~ na
c:oM(U4orilç::õlo dills grilnde5 diltlt'S n;lcionais.
e.t.ilduai~
.. Municipai" yisando ê..,eCõIo'l'
05
grõlndes heroiç nacion-a.is e despertou
coJltunidildé o ~I!ntido d~ br;:lsilidõlode.

S~l':'
ainda prttvht.a ;a utilí::z:açãe de UM
auditório co". cõlpacidad@ para 200 Pt!'S'!õo,i1'!õ 5entlldas, COM o
objetivo
principal de realizar conc:ur~o'!i de õlrte COM
.1e",ento'5 novos da região vi.!><Indo à 'descoberta de noves
v.lares: cantore~. fII0sieon, III!!tc~..·
'

Al~M
dessa ,pl'oQ!;i1Maç;io pr6pria. e~ta
.nt.tdadl!
atendertl ;\ legislação vigl;!nte no tor;:ante
;l
t.rantlMis5io da prOgNIMação obrig:iltórh -.
•

Propõl!~!;e .;a- entidade a . irradi'r. ,ca~
tndlspens::.ye l
pr·iorid;at!e e a t1tult:l ·9ril~uit(), o~, IiV1.!>OS
.)Cpedido5 pela .chefia de Pol1ci~ local ou autor1~ades. _eM
ca'no de pe'rturbçio da ,arde" p.:sblic<I.
inctnrlios" 1flund.lI;.aa •
COllto.
nos casos relacionados COM ilcontecifllento'S
o

•'5"i...

i,.revisto~.
Finil'lM~';' SU/'lla~:tI'Iafl'l05~.
,
Excelência,
dI!
que li n'Ossa ~rogr<lMação
at&nded
•• Upulações. do ReguLaMento"dos Serviços de R~diod,ifusiio
dqs i1rtigo'S 11 tl 1& &~ 10. e 20. do Occ'I'eto-LeL n~ 23~ de 2
de fever ..-iro de 1967 e Portarias Me: n~
~5' de 25' de JilneUD
de 1974. e n. 05'2 dI! 24 de Março de- 1982 .Q Portilll'ia
'InterMinisterial n. 56S de 21 de outubro de 1980 Q o qu€!'.
vier a ~er dRterMinado neste caMpO.. Slt"prlf eM vista as,
f"i.n.11dlldlt,~
c!i1ucatiY:a~,
cult.urõlll.
infor"ativa..
~I!
ent1"l!ter;11Mento o' lazor; ,car<lct.erist.icils da radiodlfus.o
brasiloira'.
o
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAI" (Seção I)

XII1

CLÁUSULA

REDE SUL-GOIANA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA
. •
CONTRATO soe IAl

Dezembro de 1989

social, . na
fisici3G.

Pelo
presenÚ!' instrUMento particulal',
JOSE: FERREIRA PIRES FILHO, brasileiro,
casado. Médico e er1presário, dOMiciliiJdo
nll cidade de Goiânia, Estado de Goi~-a.
:md@ teM residénciil n;l Rui'l
144,
QULlÚr<l
50..
lote 20, Setm' MaristO'l. portador da
Ckdtll .. de Iclen-t.id~de n. 63.8?3. p.upedida
pelõl SSP-GO,
e inscrito no c<ldastro de
Pesso;ls Fl'Sicas do Ministério da. Faz!:!nda
liob o n. 004.25'7.?Ol-2:i e MOACiR DE PAULA-

E SOUZA, brasileiro, casl'ldo, advogado.
dOHicilhido na cidade de Goi:i1nia. E!;tado
de Goiãs. onde teM r~'3idênci<:l na Rua 239,.
n. "l"l. Setor COiAIJrll.
portador
d:J
Cédula. de Identidade n.
95U. c}<pcdida
pela DAB-GO. e inscrito -tlú Cada!lT,rO di]
Pê;';~oa'3 Fisica!> do Milli~té'rio da
Fa2~flda
!;ob o n. OO·1.:iSO.31 1-00. tinhwM e têtol
cntr~ gi Ju~to e contr~t"do.
const~tr.. lir.
COMO d~ f<lto con<:::titucM,
U'~ll
SGciedade
por c:ot"s. de responsabil"id .. de lil"litad".
que n~ re.qertl pelo Decreto no. 2'.• 708,. dI;!
10
de j'llleiro de
1919,
e
dell\i.lis
di'$iposiçües
12gai'5
que
lhe
-foretol
aplic;av~is.
t'!'. _ - E!SIH~c:ialMf!ntli!7
pf!olas
eli\uttuI<ls e condições que,
Mútua
e
reeiprocafltente, se outorg:aA e 'acei taM:

-

5ua

II
-. 'A !Oociedade teM por ób·Jeto -, a execução
dos srl'rvi-ço5> de T'adl-adif'us~o 'iOnDT'i\ ou de
sons fi i/ltillgens'. e/lt qU;Jlquer loc;alid<ldp. do t@rritório nacional, Mediante concessio ou pl'!'ro'li55ão d? Caverna Fp.de;~l_.

CLflUSULA

- Para

XV

ci-Ipital social total~lante S'ulHicrito c
ne5t~ ato. eM Moeda legal.

-·0

,intE!Qralizado,

·~r~~:~~~ie ~~v~~~~oé e~~ 1~:~O~5<~~~~~~ ~:;~~~z:o~~;~~~s

::

CzS 1.000,00 (hUM /I'Iil ,cruzado$) cada UM<I, e fie; distribuido
os s6c,105 da seguinte f'arMa=
-

o~

cargtj<.:; do 10f.:utore5,

cncarr~qados das in':>t.alaçõe$
soMente serão adMitidas br<Jsileiros.

redOltore~ (>
i'!l~tric;;j"',

- R sociedade. por seus s6cio!';, obriga-c:;", ~
XV I
CUMprir rig_Drosal"l~nta as ll'?i;,;. rp-gul~Man
tos e instruções eManadas do Poder Público. Co~ced~nt.e.
vigentes ou qUI:! Venh<:lM a '1iger. referentes ti rddlDd~fuSdO.

CLÁUSULA

CLÁUSULA

X1Jl I

diret<J -ou

indirotaMent~

- As
cot;a<.::õ represl'?ll+iCltivas do
capital
social são· in<llienflveis e incauciontJVei'5.
., estranwü!,os ou pes50~s JIJridic<ls.

XVIII - Nl?nhuMil alter~ç50 cQntr~tual poderá ser
re"lizildtl
l">P.M
pT'évia autoriz<:lç:ao
do
Mini5têrio d<.i5 COMunicações. ap6s haver a entidada recebido
outorga para eME'cutar serviço de radiodifL!sao.

CLÁUSULA

XIX

-

cotas s~o norün<:ltiv~~ e individ'-lei;;;
eM relação ~ ~ccü.'dade. que p;;Irõ] cad<l UMa
U!' "11ico proprictâ-rio.

Rs

apena~

XX
- As
cot~do cap~i<Tl n50 ,lJoderdo
'!;(?r cedidi'ls ou tr;\f1<;feridas a pl)s;soas
estranhas ~ socied<.lda S!::!1">1 prévia consentiMento do Poder
Públ ico Concedõ?nte e dos i:.6cios.

CLÁUSULA

CLÁUSULA XXI
-: O ano civil.coincidiril COM o <lTlQPiscitl,
ou seja. d?
,.
de Jan~ii'O a 31 de
dezeMbro de cada ilno. di3ta eM que será levado a
efeito ;:I
balança geral do at.ivo e passivo da so"cit:!dad€!.
- Do I'e!lult.ado do ~)-\erc1cio 'Seráo derjuzioos. antes' de qUi:llqucr p~rt.icipaç:50. otô
aCUMulado:; e to provisão para' o lt'lPOStO sobre l:'I
-

CLÃUSULI1 . XXI I
prcjul~o'$i

Rend<.'l.

CLÁUSULA· IV

pe'5~Oq'5

xrv
- a . quadra da funcionário!> da '3oci:d<:l~e 6
forMado preferencialMente de bra~>lleJ.T'iJ~.
ou, ao Meno,;, sp.r~ co-n5tituldo de 2/3 (doi~ t..frrço-::;) d~
trabalhadores n<lcibnais.

CLÁUSULA

CLÁUSULR I I I.. - Con$~a PO\'&4/;IT'~zo.,""Je dUT'<Içii~'ttõ'r.
Minado, .. ~ociR~~:ille $1?1'.di"-solvida a
qualqq.er _teMpo pelo consentiMent.o dos s6c:ifJ5. observando"sE'
qu~ndo d.e sua di$l;OlU~~o os preceitos da· Lei especlfic ...

i1

ClÁUSULA

delas f'l'?conhecE!'
I
- É
constituida
!iob a deno"lin<lção de
,. REDE SUL-GOIANA DE: R~DIO
E TELEVISflo
LTDA..
UfIlôll 90cied<:ld~ par cotil$.
de
reo5p'_an$~bilidad~
2itotitada., COM foro e ~~dp. jur-1dic05 na cidade de lJo:i.~llia-r;D.
esta DOI Rua 02, n. 230, Edificio C'H'lo!1 Cha~:P'ls. conjunto
609,
podendo
Olbrir OIJ fechar - f'il:i.ilis.
sucur~"i~
e
escrit.br105 eM qualquer parte do, território nacion<31.
pOT'
dl'!libel'ilç<io de !1ÓC10S que representeM a Müiori;, da cllpital
sodal e apr~vaçiio da Poder Póblica ConCl?dente.

pertencer:> ~eMpre

bra~ileirl:l<:;.

CLÁUSULA

CLÁUSULA

A 50cil'!dad€< tJ. cons"tituida ew::lu'Siv;"lMentc
de br":5õileil'o;:; de f'Of"M,] qu{!' a capit.,!

totalidade,

XXIII - D prejuízo do e}{ercício ser~ obrig<:lt.o.
rial'18nt€l absorvido pelos lucro~, pel<l~
r'eserYas da lUl:r05 e pela resl!rva legal, nessa ord,u1.

CLÁUSULA

CLÁUSULA XXIV
- DolUCf"O liquido da ellerc!cio.Sr. (cinco
por C~llto) ~eriio aplicado~. ante~ t1e
qualquer outrB dest..ina<ç:ão. nil constituição de UM "Fundo d",
Re5erv..... qUl-? n~o. e:<ceder~
de 20;'; (vinte por cento) do
cõiipital social.

~ntre

- <Ia
s6cio JOSE FERREIRA "PIRES rILHD. 7~500
(sete' Mil c quinhentas} cotas ,de
Cz:I:
·1-.000,00 (hUM Mil cruzado'!»,
no valol' totõJl
d.
Cz!í 7.500.000.00 Csete
Milhões
e
quinhentos ... U cruzados);

110ACIR DE PAULA E SOUZA. 7':;00
(s.. t~
",il~ I!'
quinhentas) cotas dE'
Cz$
1.000,00 (hUM Mil cruziHJoS). no valor totill
de
CzS 7.~iOO~OOO,OO (sete
lIIilhões - ,e
s6c10

quinhentos Mil cruzados);

CLÁUEULA XXV
- O Funda de ReseT'va ter~ por, -finalidade'
<lS5egur<lr @ intC'gl'idõ=lde do capital ~oo::iul
e
sofltente pader~ ser
utilizado pari! i4UMent.o deste e
COflllHwsaçã'o de preJulzo.
XXVI
- O sõiildo que exic,tir. tlpó!> il obsp.rv<1-nci;l
do di'!;posto na,; cl~usuJ.as ilnt.~riorp.!;.
di-stribuldo ao!> sócia". n8: proporç~o de suas cotas.
podendo e:;;te5. p.ntretilnto. d@liber;ar pOI' unaniMidade. que

CLÁUSULA

ti@r"
$~j ..

Mantido,

Ct.ÁUSULA
CLÁUSUlR
- A rc:!'!'õponsabilidade d~!; $6C10S
cDtist~5.
na forl'1a da Lei, Em-vi do disposta no
'art.. 2., ln fine, do Decreto n. 3.708, de 10 de jõlneiro de
1919 .. é liMitada ;\ iMporUncia totõJl do capit.al ·social.

no todq ou I!M p<i'I't,e,

eM cont..a de

"L:ucro~

OM.

SUSpeD!iio" ou re,!;p.i'vl1do pa.ra o aUMent.o de capit"l.

XXVII - O inicio
ocorT'erá
presente instrufIlento.

CLÁUSULA
05

das
na

ati:vidado!; da ~ociod:Jde
data da ils7iiTl<ltura
do

~XVllJ - Os sócias cotistas decla~~HI que n50.estão
i.ncur50!'l eM cri/l1~S pl"ev::t.':ito!:: eM lC!:L que
de e)iercer a at.ividlJde Marc~,ntil.

i~peç:al"l

'Ir

CLÁUSULA

- :ó~i~~adn~~t!s~~::in~st~adg6~~~_~~r:~t:eu:
qual. COMpete o U50 di denOMinação social
e
a
rl'pre5«mhç:5a ati ....; Q P;sg1v; da sociedade eM ,Juizo OU fora

ao

dele.
- Os adMinlstradorc~ da !lClc1cdade serão
br"sileil"os n<ltos e sua in ... e!:>ti.dura. ,",o
entidade h:we.r I'eccbido outorgo. p<1r!l executar
r<ldiodiT'us;'ia sCMi:mtl? pod~rá ocorrer dE:!pCliS de
"pl'ovados pelo Hini'stéI'io da5 COMunicações.
CLÁUSULA

VI I

c.. r90

i1PÓS
s~rviço de

iI

CLÁUSULA VIII
... A "esponrr;abilidade,e i1 orienttlr;iio intelectual e adMiT1istl'ativa da sociedade
caberia sOMerite a bf"41sileiros natos.
CLÁUSULA IX
- Fica eleito p.ara ô· cal'go de
SÓçioGerente o cptistt! JOSE' FERREIRR PIRES
FILHO,
que sed e)i1l'l\ldo de pre~ttll' cauçiia de qualquer
espécie eM g::lrantia de s\Ja gest~o.
-

CLÁUSULA

X

,

-

A

por

!;O~C podc~~-'Gc
procurildol'c'3.

SC'Mprc

representar
br:lsiltliro5
terMO.

~~~o~~5t.~~~:~~:;,C~~05Mll~~;)~~~eresconf<Jr'idos c o seu

XI
-. A sac.iedadf.~ pagarA ~o Sócio-Gerento UMOI'reMuneraço"io ~lensal~ não podendo. o !iP.LI
valor
total exc·eder ao liMite MêxiNO perf1\itido
p~la
legisl<lção
do IMpostO de Renda para débito da cont.i.l
"DC5pezas Gerai::;;".

'CLÁUSULA

CLÁUSULA XII
É
t
d d
'ut'l'
d
.
~ den~~~ri:~~~M:~c~are d: ":o~ied~d~~a~~oqua~quer negbcia c:;tranho ,l!:15 !!CUS intcre::;::;;es soci::Tis. t! especialMente eM saques, avais. endo~zos ou "outra Qualquer
forMa de gar<lntia, sob p-ena de re!5ponsilbilida.d~ ci .... il e
CriMinal do Ebt:io cotista que o fizer ..

- A !iocied'lde n-;jo te'" .t'ili,i.;~ Obrig::l-:-se a
estabell!cé-Ia5 F!/I1 todas as lDcall.ddde~
para <15 quais for conteMplada COM outorga para o. serviço de
r"diodifucáo. logo ap6s a publicação do respectlvo lIta no
Diârio Oficial da Uniào.

CLÁUSULA XXIX

CLÁUSULA XXX'
- [Jual~o fUTld~~l'te contrato -5el'á
propost.i! no Fol'O de'it.<l CO~larcõl. qUI? ficõl
eleito, d<?sde jtt. a qua1llucr ou tI"O que ::'enlla ou venha a t~r
dir.eito. por Mai5 priv.Ueghdo que possa ser.
CLÁUSULA XXXI
- -Os Cii~OS nfio previ::;-to'S no presl!lnte instrUMento Zt::)r~D reGolvidao:: de .. corda COM
dispositivos que regul<lM o fUlli:ion';lMento da~ sor:iedad:5 por
cotas,
- de respon!5l:lbilidõTde lil~J.t:!:lda.
pelo~
qU<l:s
a
sociedade se reger-~. e pela legl:;l~ção que õlscJ.plln<3 ~
execuç:ão dos serviço:; de r~diodifusão.
E, assiM, por se i:lcharé/l\ ju~tos e con tr<l-.
ta dos
aSsin3/l\ o prc~ente eM Q4 Cquatl'o) viDs de igu<ll teor
e f'or~<i. datilograf<:ldas no anv~rso. de O~ (cinco> folhil':. o
qual
lido e achado conforMe <ISSJ.f1<l1<\ JUntoTMl':',nte COM as
testeMunhas que <l tudo <t~sJ.titil'''M. pal'a que se pT'odu;::<lr'l os
efeitl:)s legüis.
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TESTEHUNHfr
, a.

-ALt.·plt1-L0.<-""-----

2a.

,jl~\..).{.cu.

.

~--

A -

MÚSICA

B - 9ERVrço NOTlCIOSD

uso DA DENOMJNAÇÃO SOCIAL

C - UTILIDADE PÚBLICA
D -

ESPORTES

E - ~DUCRÇAO E CULTURA
F -

PROGRAMAÇAO Ap VIVO

G - PUBLICIDADE COMERCIAL

A

MÚSICA a ser tran!itllitid. r.onstil.I"i1I

de

.n{j/l'lero~ ~:mlec:ionildo'5,

!Mósic:a

popul<!f'

do popular <:10 Cl;\~5ico. p",.rticipandó a
bNu;ile-ira,
co~
no MlniMo 90·' -;li;
da

progriillllliliç~o Mu-çicill.

da

DEMONSTRAÇÃO ODE

1 -

REC~~SOS

radiodif'usão el'Jl FH,

progral'Jlõl:çia

ANEXO JV~.

EM vista 1IS c<ilT"ilcteristica!õ

tp.râ

prOCUt'iHldo-se

~nfiillse

obtt!!r

f'ornecidil.s pêlo .tu,ü p.stágio da

o

SERVIÇO

especial
todas

especiais

es-se iteM

"''li>

da

vantagtms

tecn~109ia~

NOTICIOSO

volt-ado

para

<li

·exa\idão da inf'Ol"M3ç50 ,I!-;l s:el" I!-Kecutlldo COM o ~(!ntido de
liberdade 1;0'" responsilbilid3dc 7 constar;:i de inf'or/l1ati .... o~ co,",
noticias locids, nacionaü., e intet'nilcionai~ COM a duração de
5
Minutos, eM hor:'rio!:i T'ixos e serão precedidos: de vinht>ta
lIlu~il:õll CiU';lctel'istica ..

TÉCN I COS

IR:BUBl:llSSOR

1 ~ 1 - f;abric<lInte:

LYS ELETRDNIC LTDR

1.2 - tipo e/ou Modelo:

.
R UTIlIDRDE PÚBLICR' constar:' basic<lMt>ntc
da trans/I\is!;ãa de bolet.±ns Meteorológicos; dOI Sit.UõlÇão d .. s
estrô!ldas que interligaM esta cidade ·CO/l'l outros centros; da
ol'ientação aos Motoristas sobre a forMa de ·conduzir ....r!lculos
nas estradas e. nas cidades, seMpre eM colaboração COM
autor.idade!:i] inforfllaç:6es gerais de turiSMO lOC31.

FH - 1.0DO/E

2 - 'II:l:aU5t::llSSDEl. !l.E:SERl"lB

1.1 -

fabr..icõ1nt~:

Ser~
ta...bi!/Il dllda l!nfase nesse setor às
caMpanhas relativas" prevenç;';o de inc~ndio'3
pr~v~nç;7o de
acidentes de trabalho. I!conoM;i~ de CO/'llbustlv~l, presp.rvi'lçiio
da _ecologia, entre QlJtra~, aU!ft\ de in-rorfl'laç.õl'!~ ger<lis do
int.eresse da cla~se soci~l ou .... inte e ilMante da f're'quéncia
I"lJtdulad&l "stereafÓnica. '

LYS Eb.ETRONIC LTDR

1.2- tipo v/ou fIlodelo:

FH - 1.000/E:

.

:3 - S,LSIEl::lB lRIl.8018UIE

2.1

J

?!"Z .-

-

fabricante

TEEL TELE-ELE:TRONICA L1DA

Úpo' c;!/ou Modelo'

DECP - 2 L

SISTEHA 'GOIANO DE ItADIODIFUSl10 LTDA

A PROGRRHAÇAO EDUCATIVA E CULTURAL ser"
feita
atril ... ês dil trilfrSfllissão de aulas,
palestras
e
conferênc:ii1s, destinadas ao grau de I'!ducaçio e instrução do
ouvinte 'de FI1, Mediante con ....tlnios ClU!! poder;ó vir a seI:
celebNtdos . C:OM as instituiçõl!!s· estaduai§ (! nac.1onai§ d~
ensino d~, for,fIla a cUMprir· OI reQulilMentaçiio da Matéria.

Goi:'nia-GO. 10 de Qutubro de 1985M

"
~
UOl

.
O ~óm"1V terá \I~t.!$'r dJiJ destilQUfl3
noss<I. progrõl/'llõll;:iiio niiio sÓ-p;;rc;- conheci/ll~~ teMOS de,~ ,
1folportançiil na forMaç~o f'lstca e lOlarill da Juventude, '
hMb'ttt p.lo quv 1"Il!pr~s"nh d. di ..... rtifll.nto li Rntr.tonhllento
p;I'ra o nosso povo tio ligado às suas coisas. ConstarA de
inforMl:Ições loctli!i, nõlcionais e intern<lcionõlis. .

_ '

,-

,
A
PUBLICIDADE COHERC[RL coroshrtl de
tPKtos, ·spot~. jingIes, "te, atp.ndendo il todos os.crit~l'ios
da legi'Shç:ioo e'Specific<ill .... igente (lo cO/llpaU\Jel co".. ~ chs-sl!'
da ouvinte.
.

ente

A PROGRAMfiCRO AO VIVO ser ti adaptad<l às
c:aract~r1ticas têcnic<:Is da radiodifus50 son01'::I eH fr~quência
II'lodulad<l est~reof6nic3. A~siM, l!!/I\ principio, de....erão. ser
bal'>icaMente realizados 2 tipos de prograMelção ao vivo:
•

PROGRAHAC~
PRINciPIOS BASIr::OS

ilI)

Considerando o intt'resse nacianal I! a
f'inalid<tde
educõ!.tiv<I' e
cultlJr~l
dos
serviços
de
rõldiodif'uFiio, il E:n+.idade .,b.lixo sub~crita!'01! co",proi'l1ef.p-,.
pela presJ?nte, il plaborar sp.us prograMas inforMativos,
educac.ionais P. <tO vi . . . o. beM C01'I10 a publicid.de cofltercial e o
ser .... iço
not.icioso,
de
forMa il
contribuir
para
o
destlDVol ....ill\ento. integral do hO/l\eN brasileiro ob"ervando
entre outros. 01 seguintes critt-rios:
a)

b)

Preferência a te,fltas, autores e- intérpretes
nacionais a /i/l1 de incentivõlr <I criatividade
do hOMeM bT'ilIsilf?iro e o ,dp-~envolviMent.o dils
elllpres;,s
produtoras
nllcionais.
COlll
iI
con!iequ~nte t!~pli<lçilo do
Merc·ado lig<ldo a
todil5 as' õltividades ilrtisticas;
respeito
às diferenciações
r-egionais
da
cultura brasileira procurando relacioná-las E'M
prbprio contt?xtos;

~cu

c)

Illanutenção
civico;

de ele . . . ado sentido ético,

fIloral e

d)

fidedignidade dOi 'ontOe de inforf'lõlçiio do filto
ilntcs di!: e/llisslio da noticia e observânci-'l, na
publicidl'lde, {;le nOr/lla5 étic;lls indispensl!yeis à
protl!'çiio do público e do consuMidor.

R proQr3f11aç1io a"tcnderó 7
t<lMbl!M,
tis
t!'$tipulações do Rcgulaflllento dos Sel' . . . iços de Rl:ldiodifusão.
dos i\rtigo5 11 '" 16, 9 10M P. 2'0. do Oecreto-LlP.i n. 236 de 28
dp fevereiro de 1967,
Porti:l.riil5 HC n. 5'5, de 25' de Janeiro
de 1974 e n. 52 de 24 de /Ilarço ,de 1982 e Portaria
lnt.ert'linisterial n.
568.
de 21 de outubro de 1980.

tranSMis!;i"o ao vivo de concertas" Musicõlis,.
quer
locais
ou /IlesIIlo
est.duais
ou
nacionais,
de
conforMidade
COM
a
iMport~ncia e 11 categoria dos /II~~/I\OS;

t'ealizaçio de espet~culos de! civiSMO na
COMCfll,oraçilO das grandes dÕltas rldlcionais,
l!'stClduais e ftunicipais visando evoci'lr os
grandes herois nacion<lis e despert~r na
COMunidade o sentido de brasilidade.
Seri\ .ainda prevista ::I utilizaç~o de U/ll
audit6rio coM capi'lcidilde p'ara 200 pessoas sentada~, COM o
objet.ivo
pl'incipal de l'eal12ar concursos de dlt'tE> COttl
~lel'J\entos
noVOS da regiáo visando à descobert~ de
valores: cilntores, lI\ós1co':>, etc •••
AléM des!:ia . prpgraMilç;}o p1'"Óp r iõl, esta
entidade
atender:tl: i
legislação .... igent.E! no toc:anh
;Q,
t.NlnSMi'5são da prograMaçâo obrigatóriõl
.
.
Propõe-sp il e-ntidade a. il'r3diar, ,COM
b)

;~~~~~~~:~""';~lilPc~~i~il~: p~lic1; t~~~a ~g~~.tu;~~~r i~:de::~:~~
CiílSO

aSSiM

de perturbção da ord~M'publ1ca~ l.nC~ndl.05, l.nu~daç:ao~
COMO,
nos casos relilc~onado'" COM Olcontec1Mentos
.
'

Ütprevi~tos..

,

F'imlllMPnh,--"':";-",

sUMa.~Mo,,,,·t~

~:~~~~~~~~es d: R:~~la:p.n~~S~~s ~:~e~~~;ç~e R~di~~~~~sr~

o
'dos ;artigos 11 e '16 && lo. e 20'. do Dp.creto-Le::!. n. 2.8~ de.28
dI!! fevereiro de 1967 e Portarias MC n. 5'5' de 25' de .Jane1':'o
de 1974, p. n. 052 de 24 de !Ilarço de 1982 e Pot't-l:Irla
Interl'l\inisterial TI. 5'68 d@ 21 de out.ubro d~ 1980 ': o que
.... iet" a ser' dáterMinado nE'5te caMpo, sef<l~re eM . v1sta .as
f'inalidadc~
educõlt.iva,
culturõll,.
lnfOrM:ltl':'i1.,
~e
ent1'ct.edi""ent.o e lazul'" , ciilrõlctcr ist.ic<I'!i da radJ.odJ.fu.,. .. o
brasi leira.
BISTEHfi GOl fiNO DE RADJODIFUSAO LTDA

Gai.n'b-G~~988.

SISTEMA GOIANO DE RADlqpIfUSÃO LIDA
8.

~H

"
SISTEMA 'GOIANO' DE RfiDIODIfUSAO LTDA ..
t:DtnRATD SOCIflL
PROGRAHACRc;-TÓPJCOS SINÓPTICOS .

P.f'10 presente instrUMento põ'l1'ticuhr,. JDHD VASCO,
SANTANA. RAMOS. bra5ileiro, casado, Advogado.
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c) - nos atos de aJ ienaçi:lo .de b~ns iMóveis ou de
qUillquer beM l.ntegr19dD aD ativo' perMaFll'::'nte
da 50ciedad!!'. bel'\ assiM na constituição de
Onus
realS
sobre
QS
benz
aquJ.
cspecificadoo:.; e,

dlJ~iciliadD

TI" Cidade de Goi~nii.'l~ Estado de
ande teK residência na Av~ Portugal, n.

Goiá~,

apal·tal'l~nto 101.

41,

'.Setor- Oeste." portador da
C~dula
de ldenh.d;;tde n.
1.014, eKpedida pela
DAB-GO,
e
inscrito no cadastro' de Peo;;50<3$
F1sic<ls
do
l1.i.flistk-f'iv da Fazenda
sob
o
n.
003:441.331-68;
UOLNEY DE ALMEIDR. br<lsileiro r
ci'ls<ldo.
Odont61ogo,
do'l\icili~do na cidade
d~
Goiánia. Estado de Go:ds, onde teM resid~f1cia n<l

Rua 145',

471, Setor M<Jrista,

n.

portador

d)

-

de

Cêdulil de Identidade n.
5"63.573,
"'!xpedi.da peh.
SSP-HG.
e
in!=;crito no Cad<ol.stro de Pesso<l!.'õ
Fi~ica5

do

Mini'Stério

021.5"00.951-00;

da

HOACIR

Fazenda

5C'b

.JOSE DE PAULA

o

n.

JUNIOR.

brllsileiro, ca~ado. eMprest:trio. dO/l'ilciliado na
cidade de Goio\nia. Estado"de GoHs. onde teM
re~idénciil. na Rua "15. Qúadra 44.
Lote 30.
Conjunto ltatiaia.
port<ldor
da
Cédula de
Idgntidade n.
881.592. expedida peh SSP-GO. e
in'Zicrito no Ctldastro de Pe5soas Flsic~s do
Ministério da Fazºnda sob o n. 194.186.711-15;
tinhaM
e
têM entre si' justo e. C"ontr<ltado.
constituir.
co",o
de fato con,;tituet>l,
tlMôI
socied~de
por
cotas,
de
re-;;ponsabilidt'ldp
litdtada.
qUI" se f'[>gef'~ pelo Decreto no. 3.709,
de 10 de J .. neiro de 1919, e deM"is disposiç(5<;os
legais
que
lhe
foreM
aplicavêis,
eo.
e~pecialMl'!nte.
pelas cl:'usulas e condições Que,
«lllt.ua e reciproca(llente, se outorgaM e aceitaM:

fiH<ldo

- A ~oc2edade pagará ao Sócio-Gerente UMa
reMuneração Mensal.
cujo "'<lloT"
!lera
da A~':iefllbl~ia Geral.
n50 podendo.

XI

CLÁUSULA

no!; <:atos de con:.;tituiç50 de procuradorss,
seMpre bra~lleiros fl<'Jtos,
e~pec1.fic<ldo-:; os
poderes conf"eridos ~ o ~eu terMO. nos
in..,trUt'lento5
de
MClndato.
exceto
na
constituição tle procuradores COM os poderes
da Cláusula "ad judicia". que pod(ilrõ':t ser
conferido seM t12rMo:

deci~ão

por

~~~~~i~~~Opel~ l:~~Sl~~~~rdo t~;;~s~~c~~~~e~~a ~;~;t~éb~;~~i;~
conta "Despesas Gli!rais".

.

CLÃU~ULR XI]
- É- e)-(pre~ Ved<ld~liZ<lÇ~O "tl;:'::::,
denOtün<lç'áo ~OC1al da soc1cdadc. eM Qualquer M!96cio estr':Jnho <Itl~ s~us intere~~es 50ci<lis,
~
e!:>pecia!Memte eM !i::Jqucs. avais,
endossos ou outra q'J<üqu~r
fO..,,\<l de garantIa.
sob pena_l"de respon'Jabilidade civJ.l
e
criMinai d05 ~6cio~ cotiuta~ que o fizereM.
Xl I I
- SOMente COM prévia ~utor'iz~ção d~
AsseMbléia Gerill. a sociedade poderá alienar
lupoteciOr bens l1>1óveis. -transferi1'- ou cedel'. diret .. ou
indil'et~l'Iente. N",
suas concessões ou per",i$$ões para ..
exec!.tç~a
dE!
serviços de radi.adii'!.t!1>~o. "'Mpenllar ou diilr eM'
al·ienôlçi=io fiduci~l'il;l os ben'5 'Sociais vinculado~ à p)o(plQr.elç::§o
dessas
outorgi'ls.
obedecida':>::ls prescl'ições legais
e
regul::lMentares.
•

CLÁUSULA

CLÁUSULA

É

COtHõtitu·itIn.
'sob
a denof'linação ,d_Q5I5TEf1A GOIANO DE RAOIOOIFUSRO LTOR,....,"'UM<l
sociedade por cot<l'Zi.
de responS<lbililjade li .... itadll.,.'éot"l foro
e sede jur1dicos na Cidade de Goiania-GO, esta na ~Utl 02, n.
230,
conjunto 909. Edif'1cio C... rl05 Chag<ls, 'podend? ôlbrir ou
I

-

::~~:r ft;;~~~6r i'~ n~~i~~:17s;~~e;:~c~:e:~~Sger:~~i~U~~Q~~~

do
delibercçâo de sbcios. que r·!!'prp.s~nt!!'", a 1'>l''l1oria
social e iJpro\laç'to do poder Públ,u::o Concedentf'..

10

capital

:

4-..

I I'

XlV

CLÁUSULA

- A ~cCiedi'Jde t~" jRto a exccur;io
.'
dos~~erYiços d ....;i~). Q~ u~ão, 50nl?ra ou, de
'5ons e iMagens.· eM qualquer }ocali ,-. o t.errJ.t6rl.o nllC10nal. f'lédl .. nt.e c:once~5iio._:,u per",ü;s:lo do Governo Federal.

ClÁUSULR

ou

CLÁUSULA III
- COll'!.tituida pOl' prazo 'de durac;:~o ind,;,terMinado, ;li sociedade pode GCT" dlSS01vJ.da a
.qualqut:!T" teMpO pelo con~enti.,...ento.dos sbcio~. obsel'':'Bndo-se
quando de sua dissolução O~ prcc~J.toG d~ LeJ. e1;peclflCt'l.

soci::>l1,
f'1.5iI'::35

n<l

sua

- A sociedade é const.ituida exc1usiva(l1~nte
de brtfsileiro'S de fOT"MlI qUe o c~pital
t.otaJ.idad~
pel"tcncertl 'SeMpT"C a pes,;oa-s

~ra'Jileira5.

- O qU<Jdro de func:ion:"rios da socied::lde
~
CLÁUSULA XV
for",ado preofE'ren4i~lME'nh.· dI" briJ:;i lei 1"'05,
ou, ;:lO 'I,,:'nos. ...e"~ c:onstituido de 2/3 (dois tel'ços) de
t.r<'lbõ:llhadol'es nõlcionai ....

XVI
- Para os' cargos de loc:utores, ;edatorez e
enc;,rregados das instal<1çõeS el~trica5.
!õo/llctlte serâo <JdMitidos br.asileiros.

CLÁUSULA
C·LÁUSULA]V
- Il capital socü:il totalt'lente subscrito e
,
integralizado, nast~ ato. efll Moeda 16'ga1
e cOJ"rentp db Pais f:! de CzS 2.610.000,00 (dois />d lhões . e
seiscentos P- dez Mil cruztldoS) dividido 13M 2_610 (dua~ M~l
'Seiscentas ,:> dez) cotas no valor, de Cz$ 1.000,00 (h':'f11 tul
cruzados) cadil: UMa, c' fiC:<1 dJ.stribuido entre os ~6CHIS da
seguinte -f"or",lH
a) -;lia
s6c:io JORO VASCO SANTANA RAMOS.
870
(-oitocentas e setenta) cotas do:: C:2:$ 1.000.00
(hUM Mil 1::rU:2:<JdDs), no valoJ" total d.;'! C;:3'i
'870.000.00
(oitocentos
e
-:.etent,<1
Mil
cruztldos) ;
b) - ao s6c:io WOlNEY DE ALMEJOA 870 (oitocentas e
setent;a) cotas de Cz$ 1.000,00 (hUM l'!1il
cruzados).
no valor total de Cz$ 870.000.00
(oitocentos e setE'nta ~il cru;o>:ildos);
56cio MDRCIR JDSE DE PRULA JUNIOR,
870
Coit.ocpntag e $etenta) cotas de Cz$ 1.000,00
(hUM ,'!li1 c:ruzados),
no valor total de Cz$
870.000,OD
(oitocento'S
~
setr:!ntü
fIo\il

-.,0

c)

CLÁUSULA

XVI I
- A 'Ziociedade, pOI' seus sóc:ios, obrigil-se a
cu",prir rigoroSaM13nt!!' OIS leü•• regulal'le.nt05 e. instruo;õe5 e.l!li'l.nadas do Poder Público Concedente.
vi9l?ntes ou que venhaM a viger, ref@rentes ;} radiodif'u'São.

XVIII - As
cé-..B~ repl'es~ntOlt.iv~5 do
ctlpital
"5oci:<ll 5;:jO ina1h~nl'l .... eis e inc::lucion*veis,
diretil ou indiretOlltlente li estrllngeil'os ou pessoas Juridicas.

CLAUSULA

ClÁÚSULA XIX·
- NenhUMa ô111t.erilçio contratual poder;!, ~erl
.
reõlli;!.ada
seM prévia autorizDr;:io
do
Ministério das CClMunicllçees, aptH' h<lver a entidade recebido
outorgól paro! o':'xecutar serviço .de r"dJ.odif'u!:i50 •.

XX
- As cotas 'Jão nOMinatilJ'as e - indivisíveis
Cl't relação à socied<:lde. que parõl cada UfllO!
de1l'ls recoflhece apenas Uflo\ llnico propriet~rio.

CLÁUSULA

cruzadas) ;
CLAUSULA
e!litr~nha~

'- A ré~ponsabilid<ld~ de c~d.. s6cio TIilS
obrigações <I~suMidõl~ pel"
sociedade
~st~'litütadil na (ar"'<l da lei. eH-vi da disposto no ;orta 2 ••
in fine, do Decreto n.
3.708.
de lD de Jane.iro de 1919, ~
i/'llportAnci<'l tot .. l do c .. pital social.
ClÁ.USULA

v7

-

CLÁUSULA
A sociedade é adMinistradn por UM de SQUS
, _
sócio'-'"
co'ti!it'as o Sócio-6!:!rente elei'to ~ deMis'Sivel por de1J.berar;iio de 56cio~ que r~pre'SQn
t~f!\
a Maioria do capit'dl $ocial. ao qual COMpete o U'SO da
d~no",inaç50 $ocia1
e
<I rE!pre'Sentação ativa e
pi'lssiviI
da'
-$ociedattfl.eM Juizo ou fora de-le.

~
.

~,.

..

·CLÁUSULA

- A rl!~pon5t1bilid3de e a oricnt~ção

VI I 1

lectuar

e

adMinistrati ....a

caber~o SOMente a bl'asi.lciros natos.

di!

intesoc:iedade

- Fictl
eleito p~rO'l o cargo de SócioGerente .o..
cotish UOLNEY DE ALMEIDA.
que ser~ exiMido de pre5tltr caução de qUillquer espêcJ.e eill
g<lr<lnti ... de> sua gestão.

CLÁUSULA

IX

CLÁUSULA

X

~

-:"
sociedade

c~;:!da~i~:~~snã~ ~!:~:~
!'õe/ll pf'~vio consentitrlenf.o

do

Poder

.CL~USULA

XXII
.... A concord~nci<l do~ s6r:ios p:lT"a t:I ce5!ião
. ou
tr<lnsferênc:l.ll das cotas do s6cio
cedente ~el'á dada pt'eferentcj.\cnt~ no próprio instrUl'lonto de
alteraç~o contratual. Valcrtl, contudo, par<l todo's os afeitos.
de direito.
:l concOrd~nc.ia
inequlvoC:i1 Manifestada por
ê'~crit..o eM in$truMento ~ parte!.

CLÁUSULA XXIII - DG s6cios.
na propDq:ão de suas cotas,
.
. teraD prcfertncia. eM igunldade d~ cond:r.çóes e observado o liMite da cl~u!iula seguinte, para adquirir n~ cotas do sócio cedente. concorrendo COM' estranhos ~,
sociedilde.

~." ~

VI 1
- as OI
'..
i'lt:lores 04a _,~'l i~da~cf'ao
br<lsilel s natos
.
nvestidura no
ci'll'go <1p6s II entidade h"lver r!!'cebido outorga para executllr
serviço de radiodifusiio <;ol'llente pbdp.l'~ 'acorrer depois de-,
apr'ovildo5 pelo Hi·nistério das COMunicações.

GlÁUSUUl

XXI.

Póblico Concedente e dl'i t.odo!'l 05 sóciOJ; •• 5ü1\10 5e. observado
o 'disposto nas cli'tusulOls seguint.e~r
nenhUM sócio
se
int.êressilr pela SUll aquisiçáio.

XXIV
- O s6cio cedente COMunicará à sociedade.
atravt!-s da gerência, e aos deMllis s6ci05,
sua intençgo de ceder ü5 5uas cotas ou parte deltls;
indicando o preço pretendido e eiS deMais condições p~ra ;li
cessio fil<!ando prazo niÍo in"'erior a 30' (trinta) dias,
p':Il'<!
que 5eJil exercido o direito de preferência aqui previ5to.

CLÁUSULA
ti

XXV
- O preço dp cadi'l cota, p:ar-a efei"to de su~
;;,quisiç:iio pelos sóc:ios~ n;io ult.r:FIpass:FIr~
valor patriMoni~l. e seM que ~e ~!'õ'5egure a
eles a
dirl!'ito de preferência por esse preço. não poderá havcT"
cessão a estranhos.
CLÁUSULA

Q

!teu

XXV]
- Não haverá qualquer restrição ~ ce~~ão e
transTer~ncia
de cotas entre os sócios.
151l11vo os l,it'lites estillbelec{dos pelo Go.... erno Federal.

CLÁUSULA

- A sociedõldc será obrigatoJ"ia/>\l!nt~ rcpT"esent.<lda pE'lo Sócio-Gerente:

a)

-

eM todos 0'5 ato~ que constituirefll obrigações p<:lr'd õI ~ocied<:lde.
t<lis caMO tOMada de
cMprós.tiMOG,
ilssunçao
ou confi5s<io de'
,divida de Qualquer
natureza;
eMissão,
endosso ou ;aval de notas prol"Jiss6riü5 e
cheque$;
eMi$são. .aceite. endos~o ou alJ'tll
de cr~dito de qualquel' nClturl?za;
.

b) - nos .. tos dI'! quitaçiio ou e:woneraçiio de obrigaçõl:'5 d~ tel'ceiros pôllra COM a sociedace;

CLÁUSULA XXVII - A
!õiociedilde não .§e di!'>~olved
pela
retiradi'l. fIlort~, interdiçiio ou in .. bilitade qualquer -do~ sót:ios cotistas ~ qualquer OUtl'OI
sitUilÇiio que itrlplique sua digsoluçio.

çil:l

XXVI J] - 05 ha ... erc~
d~ 56cio ,distJ"atante, dos
he-rdeit'os
do'
s6cio
prÓ-Morto
do~
interditos ou in<lliilitado~ serão apurados ;11 ba~e de ball:lnço
cspeci~2,
l~v'Hltado nos 6-0 {se!l:!õcnta> diatõ' que 5e scguir~M
ao pedido de d:i5trato parcial. di! "'orte o,u da sQntcnça
declarat6ria da interdição,
e \Ser50 paço~. ~no pr<lr:o de 24

CLÁUSULA

(vint.e

e
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quatro> MeseS contado,," dô!. data

da

05) - ;"';<:er concorl'~ncia d~sleêll à socied<Jde;

correspondente

illtpraç:;io do contrato SOCiõll'. CI"I prcst.açõe~ Mcn!:<lli!> iguGi~ e
~ucessiYas;

~cl'Pscid;s

dos Juro!:>

·legai~.

(6) - agir ou OMitir-se de tal fOT'I'l<l Que possa
colocar
<I
socied .. de e!'1lI si tuaçi1io
de
ilegalidade ou irregul<lrid~de, ou que
p05S~
il'lportar in-frilçiio ;li lea isl?ç';o de
l'adiodifu!ti50. ou não atendiMento ãs Elxigênciils forfllul<ldas pelo PodElr p(jbJir
Concedente; e.

Ao cO.nju~T'eviJ"'.("(I" e #'!> herdci"rãS
n~cp.s5~rios r
f'laiore ·'.:>cc.' "l pazes . fie;,
o direito de particip.r di! socie <Ide,. sucedendo

CLÁUSULA

XXIX

-

.. s~p-gurõldD
ao sbcio pré-Morto, desde que'seJa Plilnifestilda essa intenção
aos deMais sbcios. dentro de 30 (trinta) dtCls dOi ocorrência
do bbito sucedido e hilja aprovaçiio dos s~cios e do Poder
PlJ~lico Concedente.
CLÁUSULA

XXX
.

c:ontl'éT'io.

repre~entilçao da

soc:l.edade.

i

07) - oJllitir

- EM caso de dissolução da sociedadp., salvo
deliberação
da
Asser.lblHOt" Gpri:l!
eM

sociedilde a pr~ticil 'de criMe ou
qUE'" o fnilbilite para a prá-

contravenç:~o

tica do

56cio-~erente ser~

_0

o liquidilnte. cilbendo-lhe ..
<1'tJ.va c passivaMente. eM Juizo

cot4~rcio.

ou Tor;! dele,.
r:dmSULFi
CLÁUSULA

- O õlno civil coincidirá COM o ano fiscal,
ou .sf>ja. de
1. de jilnEliro a 31
de
dezeMbro de cll.da'ano, datil eL"l que seril lsv;ado a efeito o
balanço geral do iltivo e pilssivo da soç:iedade ..

CLAUSULA
prejulzo5
Rendil r
CLÁUSULA
re~.rv!ls

CLÁUSULA

XXXI

XXXI I

- Do resultado do exercicio serão deduzidos. antes de qualquer participação,
os
e a provi~ão para o IMposto !=õobrE' a

"cu~ulado5

XXXI I I - O prejubo do exerc:ic:io scrtl obriga tori,,~eDi.e
;absorvido pE!los luc:l"os. pelas
de lucros", ptlla reserva legal. -nessa ordeM.
XXXIV

- Do
~or

lucro liquido do il!xerdcio, ~X (cinco
_cento) serão aplicados, antes dp

Qualquer outra de~tlnaçilci, na constituição de UM "Fundo
Rpsp.rv.a", qUf! nia excedE'r~ de 20X ·(vinte par cento)
cilpihl social.
CLÁUSULA
e

XLV

- O

inicio

ocort"tH'~

das

nõl

~lrt.ivid;H~es dõl soc:i~d-:.d1!'
dõllt:iI dOI assinaturil
do

presente instrul'lento.
CLAUSULR

XLVI
- Os s;ócio5 declara", !Oob as penas da Lei.
que n:io estão incursos eM qUilisquer dos
cr-iil<le!o ou restrições IegilÍ.s que pOSSõilM iMpedi-los de exercer
atividades Mercantis.

CLÁUSULR XLVI I

- A
socitldade ainda niio te/ll
filiais.
Obriga-se ;; estabelcsc~-las efol todas ilS
localidlildes para ;;5 quais for c:onteMplada CO/ll outorga p~ra o
serviço ,dE" radiodifusiio-. ' logo após a publicação
do
respeC't.. ivQ, ~to no D~~"io Oficiõll da UnHo ..
XLVI II - Qualquer õlÇ~o '-f"undiilda neste contrilto sproi
.,
proposta no Foro destil Cotolarcõl. que fica
eleita. desde J:'. a qualqu"ll' outro qUI:? tenhA ou viI!nha ator
direito? por ""ais privilegiado que pOSSil ser ..

CLAUSULA

de
do

- O Fundo de Reserv;a terâ por finalid~de
assegUT".ar ;a. integridade do capit-:.l lJocial
ser utilizado para iluMento deste e
dI;" prejuizo.

XXXI)

solllente

cOll'.pens~çiito

poder~

CLÁUSULA

X;{XVI - A Asse/>l.bUia Geral dos !'ô6cios poderoi
critlr, outras reservas.
observando
o
disposto nos ;õrtigos 194 e 200 d.a ~ei no. 6.4001. de 15 de
de2eMbro de 1976 ..
XXXVlI - O sõlldo que existir, após a observ~ncia
. do disposto nas cláusulas anteriores.
distribufdo aos s6cios, na proporçjio de suas cot;as.
podendo estes. entretanto. deliber~r por un<lni/l\idadc, que
seja f'lantído.
no todo ou e~ parte, 8111 conta de "Lucros 6'1lI
Suspenso" ou rF.!5ervado para o aUr<I.ento de capitill.
CLÁUSULA
ser~

CLÁUSULA XXXVIII -As d~es ~dP. qü'ãlqupT"
natureZil, lncluida a e~{(::lu5;iio d~ S6Cl0,
ser50·tof'lli'ldils· por Maioria dp. voto~,
eM 'A!>setfobl~íil Gprõll dos
S6çios,
convçll:ô'tda pOI' qualquElr UM dos cotist;as.
co~
lIntpclõ"dénc:ia 1'l1niMil dI! 08 Coito) dias • . através de qUõllquer
lIIeio escrito, qUI:! torne inequÍ"Joca OI ci~nciil do s6cio.CLÁUSULR

XXXIX

CLAUSULA

XL

"': A Cadll cota c:orrespDndo
, decisões colli!tiv~s.

UM

J"1....-c~~~-;:~
ft.--_
PAULA'JUNIO~'"

voto

.- R,AssE'r<lbléia Geral sed presidida por
. das s6cios, escolhido p~la "HlÍoriil

SE DE

UIol

do

capital'sociaL

CLÁUSULA. XLI

- O in5truMcnto de alteraçio do contrpto
soei .. l
será assinildo necessariaMente por
'S6cios que representeM ;:J Haioriil do c:apital 'Social.
e
havendo sócio divElrgente ou i1usente, constilr~ do instrui\\ento
de illterilçlio P.5sa circunst~ncia, para eoflõlito de 1'Irqui.... ;:li'lento no 6rg~o pÚblico cOlllp",tente e res!5alva dos direitos dos
inf_preos'5<ldos.

r:LÁÚSULA XI.. I I
- O sócio que não concordar COIll qualquer
-altera'Çio
feita
neste
ins'trullIcnto.
Mediante deliberação de ~ócios que rE!presentelll a I"lilioria do
capit;tl
sociill.
Manifestad<l nos ter~os das cl~usulils
an.teriorE!s,
poderá optaI" entre continuilr nõl soc:il?dõlde
Modific<ldil. ou del~ retirar-se sel'J\ que ~p. di~solvil ~
~ociedade,
receb"'lldo seu capital e lucro~, de canforlllidade
COfll a Cl:'u~ula XXVI J I deste inst.rufllE'nto ..

uso DR DENOHINFlÇÃO SOr:IAL
SISTEMR GOIANO DE RADIODIFUSÃO .LTDR.

CLÁUSULA

XLI I I - E: reconhp.cido aos sócios que representeM
11
iIlIiliorii:l do capital social o direito de
prOMover. MQdiilnté alteração contratual, a exclu!ó;:io do sóc:io
rel'l\isso
ou
Culpõldo
de grave violação
do,,;
deveres

aSlOociativo5.

1V CANAL '9 - SOK E I !1ACiEH

DA COHUtnCAr../{O liOA

CLÁUSULR

XLI V

- Considerl-se grave violação dos deveres
iHisociativos põlril os efeit.os d<l c'llwsula

CONTRATO

anterior:

01) -

violar

e~tipular;ões

do contrato 50ciil1;

por 3 (três> ve2es silguidas. seM
JustificõltiVll por e5c:rito. às ass~,.,blé"iils
gerais; .
.

02) - faltilr

03) -

_

torntlT':"!OE'" t-M:daz.
t<1do;
•

S,OCIAL

WILLHAR GUIHARJtES JONIOR, ~rUI1eI~o, dlvorelado, 8!.
p-resirlo"; .,uldente: e domlctll.do •• ColiriJe-Colh, • Rou. I" n' 9S

i~O o~li-

dec~il" da confianr;a do!> outro!'> 56cios por
insolvabilidad'e. fuga,," ilUi"énciil prolo~ga
dI ou pari lugar incerto ou n~O !;abldo,
perpRtr:Jç50 de c:r,illls.l"lá conduta, ~es
crédito
initrli~ildp. COM 05 deMais '5ÓC10S,
provocação
dQo disc6rdi'tl entre
eles,
desinteligência contínlJ<ld .. e outros fatos
an:'loQ'os;

Apartamento .303~ Set~r lle:ste, portador da Cédula de Identfdade
71.HJ7, expedida pela Sec:.ret.,rra de Seguranç.,. pübllea do Estado

- N~
de

Golãs, e C. P. F. Nl? 035.390.911-lj9.
PAuLo

(lI;;

JESUS aORGES, brasl,tel'ro. e~s3do, eeonomls':

ta, resldent~ e dOll1ldlTado,em An.:ipolis-Goiãs, ã' Rua Olavo' Batis.ta,
Qd. 1 Lt .. 11 .. Bairro BatIsta, portador di1 téduli.'! de Identidade
IH
236.201, expedida pela Secre.tarta de!: Scgurança.pGbllca do Estado de
Goiás, e C. P.

r. li'!

D4t.818.081-4s.

~
~ntre si,- e na melhor forma de dIreito, sociedade co
merc faI por cotas de responsab f 1 idade llrnitad<l, c:uJos negócios
gestio serâo regIdos peLas cláusul .. s e condl~ões, a saber:

15043
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E IMAGE:H DA COHU~lICAÇ.l'\O

lTDA, e terá como prln"c1pill objeto

OI

S·!:E~~~·

insta-

\!r·~ús

Dezembro de 1989"

Os casos nã"o ,previstos no prese.nte contrato seriio reso.!.

d·': 1lé:ordc com

disp0!'õitivos legais que regulam o funcion<lmenrespon$~bilidade limit.1da, pelos qUilis

0$

lação e explornç5'o e execução dos: serviços de r~dlodtfus5o sonera •
'" de .sons e lmiJgens - seus servIços afin, ou correlatos l tais como

~ s'~c;c·l~dc

serviço especial de mustC3 fundonal; repetição ou retransmissão de

çJa é,) ~ervi\io de r.'ldiodifus~a.

\:0 clõ:', sodedades por cota$ dI!

sons ou sinais de Ílllagem e 5!lm de r<ldiodifusão; e dos serviços de t

tudo de acordo co~

B

outrtls

loe<llid~de$

11

ojr.'lf"r.o presente in$trumento, em q (quatro) vias de iguõ:ll

i'0r~.:.;,

,>C'

c 'luiJ,1

te.... !.lJ"l'l';,

•

tudo pre<;ente.

:)

Goi5nla (GO), 19. de de7.l".mbro de. 1.934

ClAUSUI:A 1I -'A Socledade tem sua s~de e local de estúdio ã Alameda

~"T;~~~A~,.l

r

Goliis.e podendo abrir filiais. escrItórios, sucursais e agências em
todo te.rrltõrTo naG1onill. e sempre que a.!ósf.m lhe convIer e permIti-

W ,1,.[-",

rem

CJtHTOR SUPERIt-,ITENDENTE

I!..U·lAF( 7':;01

1cglsl;aç5'o especiffca dos servíços .de radlodífu55'O.

A

2:lZ,

121 andar. sah 1201, com c""pltõl.l~

CLAUSULA IV - O Foro do

present~ co~tr.. to e

da'

o

.tr

Ui

O Infcla da.lltlvldade lõe
Hln:sterlQ das Comunlcaç..ões.

dfri"

''00 _ _

•

-o

'CLAuSULA VI

prazo da duraç.io di'! soc

c~,.;-.~i=tto~o.A~·;.

"",,:'o:"""R;s li

./.

~o.4

l

:;'.9.'t~!'t-.~

do. observanpo"se quand~ de sua dlssoluçao,
cTfIc •• ·

po.-

\....~

V!J1}""..... ~1.AA..3M.,,~.

.~

/Â·k:.r·:----

....

,·)/i.",P:-'
--1
'1'(~'

_

c.,; ';~ -F'1f:t..
~,.,1I. '>
tempo Ind·~.~er~~~'

--r

precelt,ol da l-tt:.-e':·~~l'~~~
'~:":::_ ..

CLAUSULA VII - A Socleclllde, por todos os seus cothtas obrlgll-se

I

CUrrlp ri r, rigorosamente, todas .s lers, rl!!gulamentos e Instruções-

vi·

gentes ou que venham'a .~rgOrlr., referentes i
radlodIfusiio.
CLAUSULA VIII - O capIt,,1 socIal ê de Cr$

-DIRETOR

'/

col'lõ'lrca de Goli"nto1l

~,~/ 1"

B'OI'~'G"

,--J.DA.lES__VS"

~t1., ~""

TF.~TEI1UIlJ11.:;'~'\"
h~

questões resultante destif! contrato.

'CLAUSULA V -

CDHU~/u~ÃLDo ~Tt9

SOH E IHAGEH DA

ESJilTiTõfi:"

MSll!ATUlll"l COHERCli\L POR QUEM DE DIREITO:

destacado de Cr$ 5.000.000 (cinco Illrlhões de cruzerros).

Golãs. que fIca eleito com exclusão de qualquer outro para

Arl:

•

CLAUSULA ill.,j Fica criado uma fiilal em An5polts. Estado de Gotás.

i Rua Engfl;nhelro Portel.1 ~1

teor

11óQ e ;J,,:I1;ado conrorf:le. o'lssinar.l juntanente com as te.;:,

leg151ação espt!cífica r~gedor<l da matéria.

Corcovado 5/0 - Horro doHendanha, Jardim Petrópol (s. em GotoSni ..

fegis l:açõÍo que disc1pl inil ~ execu-

<l

E por Assir.l estarem justos e contratados.-'mOlndaram d~

áJiI

rBdtochamada· e "tivldades correlatas" com finalidades educativas.
cUlturafs e fnfor.matlvas, criticas e p!ltrlõtic"as. bem como'" expiar!,
~ão comerciai do empreendimento, mediante a obtenç'âo do Governo F€:deral de concessão ou permissão. nesta ou em

regerá, e segundo

!.I::'

"'.N!lli-9 - S':J'LLl.:.-tJ\GEM

TV

~_C~~'!Cl\ç~O Ll'DJ\

execução do serviço de -

•

Bo.ooo.OOO (OItenta

.EEJ~~KD DO C01~TRl\.TO SOCIAL

ml··

lbõ.es de crllzeir.ol). repres!n'tado' por Bo.ooo.OOO de cot~.$ de Cr$ 1.0-0
(hum cruztltro), e fica assIm dtstri6u(do:
• ) Ao sócio \/lLLKAR GUIHARi'i..ES JllNIOR, }2.000.000

de

co.tas de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro). cada
lor total de Cr$ 72.000.000 (Setenta e dois
~hões:,de cruuíros);
.
.

ml-

W!I.:r.:q,p

Gh'v"

!C'r.ji1\!ntc

t::t.~·Nlto:' 303,

t'

aTJrHl\pJí~c;

t:!c'""Iicfli1l..:!o

JONTOF, branl1elro •
Gol;nta-GoifiE. ;, nua 14 nQ 9!:> • .opar-

'-!:>,

setor Ocr;t~, p::lrta30r da C&cula de Identid~de N'"

71.1a1

/!,'<p'l1i"a p!lla S~cretarla de S,el:J"ur!ln,;.!l. P~~licll. do Eatado de C:oinll,

b) Ao sócIo PAULO DE JESUS aORGES. 8".00,0.000 de cotas

c.

1'. 1'. N9

tl3'5.~90.91l-49.

'de. Cr$ 1,00 (hum cruzeiro), cada uma no valor to·
PAULO DE JESUS nORGES," brll.Dl1ciro, ci!D.!:do, o1!Icc.rno;-l!sta

t.l de Cr$ 8.000.000 (Oito mllhõe:; de cruzei ros);
CLAUSULA IX _,o O capItal ·s~c.tal ser.i tntegralIz~do em moedõl corrente.

rel:l..icnte e

do PaTs, 50~ 00 ato d.a assinatura do contrato e 50t em 15/06/85.

Lt. O.f, Blllrro 3atI!'ta, portar!or de Cédula de ltientidade W? 23S.:<:Jl

~ - A nspoMólbtlldade dos sócios nos termos do artigo 2~
~ ... pltal

sochil.

CLAUSULA XI - As cotas repre.sent.JlltlvólS do caplt'-l soelal são lnólllená

\Vf!~S

e rnc.i!lucion.iv(ojs dirêta ou lndfr'eramente ,J .estrangeiro!: ou pcss;
aí Jurrd.,lc8S. dependendo'qualquer alteração contntual, .JIIssim como t2,
da ttllnsferêncla de cotas, de prévia autorIzação do poder

concedente.

CLAUSULA XII - A socll1!dad~ será àdmIrltstrada por tJlLLHAR GUIHA;R~~S JO

OIRETORS"i

"c. P. F. N9 1}41.õlf.t.GR1-t5, e:õc1oa CD!1;.-ommtes da

Ol~vo

Batista C".

01
e~

~ocledl!.d.e

Sue

gira

Gob II o1f!nom!nação d~ 'TI' .CA~:AL 9 - SO~I r: lMAGE~! DA COMUHIC1\Ç.!O:O LTr'A
,
i
co:n,sf:d~ ã. AIlLl1"lAda Corco'ladn ./n - Morro do Mendll.nhl'!, ;Tllrdim Petrõpo -

-2.-19, om. GOIânia-GOIás, e filial

llIIl.

Anápollfl. Esta.do de Goiás T

Ã

RUll En,

gonhelro I>ortela n9 222, 129 andar. lIa1a 1201; centro, com Contratc.· 59,'

ela1 Zl.rgu1va.do na juntll. Comarcla1 40 E.t.ado

q~al será confer·ido. par;a esse ffm, os poderu de
f·EltIIITENDEHTE, função ~m que defenderõÍ os Interesses da socled... de· em

52.2.0043739,1 e 52.9.0016607,2

lurzo ou for. dele.

1l.1tl'!'rllr

IIfO •• ao

a Rua

em 11.n.ipol1s-GOiÃs,

pe::!lda pela Secretllria c!e se~t:ra!lrro!! [lúb1ico!! do I:.stado de GG-!.Sn,

final do Decreto n1 3.70B, de 10 de Janeiro de 1.919, ê Hmltada à I!!,
.portãocra total do

do~icll1Q,do

li

CLJtUSOI.Jo

S~'j'I"~

e!r.

de G.oláa • •ob

11-01-65, resolvem de
~Qcialf

do- (:ontra1:o

N?
co~urn

!.l,:,õrdo

quo'!' passarli a ter a

guinte redação:
CLiiustJLI\ XIII - O Diretor SuperIntenôente, poder.i em nome doi!; socied .. -

~~1t.u:::;urJ\ VrI" -

rj".

tentt.. t:>ilhôes dê cru-eiror.), p>1lrll Crf 250.Q!JO.OOO (Du;-entCls '" clncoc.I'-

~,c

nomear procurtldor para repre~ent;i-lo em todos os <Itos de Interes·.ia !io,:::ledade. devendo. nesse CiH'O, ~er solicitado par<l tal deslgn,i

çoo .,ré" i a,

social, em negócios, ou'dol;umentos, de qualquer n;:ltureza. alheios aos
fl/15

te t:111hõel de

<lutor i ZD ;;50 do .G·overno Federa I ;

Cl..l'íUSULII XIV:.. E expres~nmente vetadô aos Gerente':!: ec"'aos dr.maEs
'só~:i':!<-,~ssam ingressar na !õ'och:d3de. utilizarem-se da denomIn~ç~o
~,ociais, assIm como ô1vallzar ou <Iflllnç<lr, em nome 'da socled;ade

O Capital Socil!ll a~râ alt~radD de Cr~ 80 .OOD .00('

cru~elro:),

(O.!

prOVenIente d" 1;.Ul:1ento de capital.

O aumE.nto do capltal que totali:eu o J:ontante

.

Cr$ 110.000.\:100 (Cent.o e setenta Pl.llhõeB de

cru~l!:lro.).

~o aoa c"ti»t.as ã pJ:ol?orção de: 'cada WII no Capital

,

O Capital seri dlv!l!ldo

811.

Ó.

de

serS éit:tribui

-

Enprêaa.

2S0.000.00Q (!)u:;(!utQSõ e

c1n

obrlga<;oes de terc.et ros.

coenta lIl1lhões) de cota., cada

.r._~~ - SOMente o sócio ou. sócio!>, repre5ei~~!fl0é1'~·(~
cotas, tt:", Dodcrcs pl ad.quir ir. venóer, hipotecar~m p1~~
qualquer forma, ben~ ilflC>vt'.is' da soc.lcrJ;llde.
'''<l-e''
,\~~\.,~

cru~e!ro),

UJIlft

COCl o "alor

"~nalÇ,:d8

Crf 1,00

(Hum

•• ,,1.Il'I d.l11trlbuid.o. entre o. Aóc!oa cotista.:

pOI'"

Ç~!J!~:;.r:..~,.Y;".I{.!. !lc:l!r:i'l'f·=.f:'

clo~1

11""]

a qu,;1

título de pro lêbore, o Drretor

f,

pC)d~r,.i retl~};f~yJ:;:

q'J-':lntl õ! cujo võ'llor será fixado de comum acord.o com~'.
c,.' .. ~
ln'adtl ~ débrto da conta bespesils Gerõl.ls, den .. c

/.t

!:e-r.]

dos llr.dtes permitIdos pela legtsla'iã'o em vlgbr.

f~E.~

•

A~ cot"'~ ~ão

..

t

livremente 'transferívets e-.ntre os c;"o,)'f"-'

COTISTAS,

~,

VALOR Cr$

lf"ILLHAR GUIHAn1i':ES JOntOR

225.000.000

22S .000 .000

PAULO DE: JESUS BORGeS

25.('100.000
;50.000.000

25.000.001}
250.000.000

'1' O"l' lo. L •••

tbt. desde que haja autod:o.:aç5'o do!; Poderes Pübltcos. O preço de cada
cotôl , n/;,:ste caso. não ultrapilssolr.i o .-esulta:do da dlvtsão do ;atIvo
quldo :Jpur<ldo nil bo'ilanço •

1.1.

.~!:~!:!..~~ •. Os sócios podari'oceder põrte

de.

1!

tot<llldO'lde

o

5UilS cotes,] estranhos, mediante o consentimento de sócias que r"epr-es~ntem

rnt':ls_d.:l metade do capttal soci<ll, desde que autorizado pelo P2.

cl!lr cO'lcedente.

CLJ'..USULA XIX -

° exercício

social coincidirá com o ano civil,

ilI0

do qU'31 -s.cr,j levOlntado o balanço geral di:! sociedade, como de lei.
do que

fim

sc-,.] real

iZCldO~~~<:lJ':''''~

(cincoe~t1l

50%

(c.lncoent<;j por cento) restantes em 15/06/85. ficando B5

por cento) nes.til data, em moeda çorrente no

P.ii~

... " c

.~~~:~~.:~s'.~,.'
'-"'"--......

cláusulas da Contri\to Soc'hT Inalteradas..

le~

lucros ou prejuízos serão repartidos ou suportados pelos 52,
cir:>s na propc;,rção'de SU,!S cotas.
0.5

<;jumento do caplt<ll,

50%

E por estarem Justos e contrat<ldos, mand<lram d<ltilogr!,
(IH o presente Instrumento em 04

(quatro) vias de Igual

teor e forma'.
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\lill~~1:!L~F.~,'\..r;:,si~fl1.ro,di.vc.rci6do)e.~I-,r-t!:!::~!·i.o·,
ra9id.eD-;~ e âto~.ic{lhão c-c Anf.p(l~i!Z:-GoiáB à ru-t I.r.:r-tol"·,..... u"'I

tudo presen teso

GUf;l::~O. C}i. ·1,4 Lt. 24 .- 11a1rro JUndiD1., ·port.llde>=' li", ~;~h-,l~
GDtãni~

ideDtid(jd~ n2 71~ 101 ,aX:J>'."dida y!llt

(CO), 18

x-.5bliolZ ti'o
PAULO

.DE

mrp

236'.2Dt,oxpedida:. ~1.B 'Sec::-e'tJu"ia 'd. Set1.-..u:'en?B P'"lb11ca

J:r.SlJS B.D?~t br1l8i~eirOtpa,.t.a~rCr.:ODomist2.,:res:i1:"1,i:l

GO~~Sr8 .~FP

40 !s....eao de
~ SOM E IMAGEH 0/\ COHUN lCAÇÃO

l TDA

04i..81."8.091~9tsÓ::.iOG cvi:!?:,=s:Q-.

nft

'tea da coeiedeüe qu.'! gira !!Iob a ,4l!:no!l!irl!!lção de ItTV

~

SOM E IY.AG"EX

~.w.~.,à',

CC1t=\mICAÇlO IlrD!--" ,com aed. lo'

vedo ../n~·~lll):rrO

WlllHM GUIHARÃE'S JUNIOR

do

ttt!:ndEt.D2la ,Jt:.rl:!:il.

Ct....UL?-

.ua~dB.

~'tró;poJ.i.S :fll

Corco-

Goiinh -

G1)1~9 • 1'11i.1. er.. A1lá~Dll~-Gtd,áa .... mlt.. nngenhe $..rO r(,:,~~la

DIRETOR SUPERINTENDENTE

ng 222,-122 !lDdnr .8~1.1! 120~,oGDtrofco:a ccn~ur":t.o Ro=iRl ~.

mTE~

~St:Dr10 a.

''!u.ivaci.o na Junta COlllercial do

Goiés &ób o

DUi

:.re.

:.52.2.004:3739.1. 52.9,0016607.2 •• 11/01/85,. 52,87t O.O,
... 17/04/86.
Eetu>1vem de OC,:auJ eoõrdo a1't~ru a olá\::tw.8 OiTAV.L do co~'trfl.to so p:.!HlIttÁ' a br e $l8'SUint.e r~ãaçã~:
cr....(tmOLA VII! - O oepi't!!l !lo:iel ~. Cz; ~50.~,OO".(Ir~eDi;.B e _CiL-

ciaJ. , que

'l'V CAlJAL 9 -

çotln't&)!il Cruza?-os),pco&se yn'a C&; (.OOC'.OOO.~ (Q'..UI1ttO l~ilDotl,:I de,

SOM E HlAGEN DA CO!,jU~lCA ÃO

SEGUNDA ALTEAACÃO DO CONTRATO SOCIAL

.

<:.t"l:o.adoa); p1"07lmiente de alU"J!:nto de ç~ps.tal_
bum!:nto' de C~:rit8l que 1.DtallzOU () J:lcnta.r,te· .... alor

./ ;:~'~ ,{-~
?

'.

~

------o-

~

c~'t

~.O':>~!o.'". ·. l

rCSloent~

~iIh~i!t ~ett.cen~oa.e C1n.I1I,)~Dt. Jlil CrllZ!HJO!l)
eo'"o:'idtnl!ll à I·ro;JO:-ç'io '"4e cada 1M no .:~....!'l1 da,

c domicil1.ado em An5:poliS-Goiás,à rua B.u:'"tolomcu

.~.~,\.

Gusllli:'iO,Qd •. tl4 Lt. 2.tJ-Eairro Jundiai,portador da cédula de
identidade n9 71.107,expedida pela S~cretaria de segurança
pública do Estü.do dt! GOiâs,CPF n'J' 035.390.911-49.

:51>j>r.....

PAULO DE JESUS BORGES ,brasilciro,c.:lsado,cconomisti:l,rcsl-den
tê e domiciliado em !\oãpolis-GOiâ:::, ã rua Olavo Bllt1~ta Qd7
OlLt. 04 ,Bairro Batista.portador da cédula de identidade l
n9 236.201, cxpedida pela Sccret<J.riól. de Segurança pública I
do Estü.do de ,Goiás,e CPF n9 041.818. 081-49,sõcios componen
tes da sociedade que gira sob a denominação de "TV CANAL '9
SOM E IMAGEM DA COMUNICAÇÃO LTDA"; com sede ã Alameda Cora0
vado s/nQ-Morro do Mendanha ,Jardim Petrópolis ·em Goiânia
Goiás e filial em Anápolis-Goiãs,à rua EngE:::nheiro Portela l
n9 222-129 andar,sala 120l,centro,C"om :contrato socia.l ar ql1ivado na .Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n9 ••••
52.2.004.3739.1 e 52.9.0016607.2·,em ll/Ol/.BS~

nO\'&lor õe -C::t. 10,00 (tr!!1a.

O cQpital.
,

:-J.\tLO DE:

C'Cl:UiDte

lal ..'

/

~.Tj::SUS n~WBS_

m&

'.~.i~~..S',~~i~aC!!\c:nt ....

tr.:!.r;!Jí;"~~U.~.\

'

,·:Y/JPll

'36~.OOO

3.600.000,00

~~
400.000

~

tOO.qf).Q.It_QQ
.000.000;00,

ü~ ofll-'it.l 5i!::~ .t'ual~~adc; • ~Ltee.t'&.li:.:.hdü·
(Dr'li~' lliJ.bOC!I d. crnzlllli~.) ,:~s't!l' da't! ex zo!'ce

o t::.w::f!.,Di.u

eon-8nte' do P3:L8 , o Oct l. 7';0.000 1 00" (num Jiilbã;:D 9~~l)ee!Jto~ I!' ci,a
O"tJP~!!.mU oru:ndou) rcstDn~s em 10/09/88; i'icando •• 4e:;::.II15 c"! 3E
a\llf!~ ;iJ:l8~t~rc;5u.

CL1\USULA VII- A sociedade ,por todos -os seus cotistas obriga-se li. CUfIl _
p7'ir,rigorosamente,todas as leis, regulamentos e instruçois vigentes ou

.Q

crl~~eao9)

~m:~

CJo$" 2.000.000 1pc

2 - DA ALTEnAC;O-A sociedade rm::olv~ alterar a redação dar3a a cláusula VII
n?,contr.:1to oriqina~,pastli1ndo ;'l vigorar da seq~1nte forma:

3 - DO ACRJ::SCIMD- A !ioc1edade resolve criar a cláusula XXI no contrato
clal com a seguinte redação:
.

orÕÕ~BI'!,'(.
~~ti~.~"--3.4.~
Yti:t)CCr~ü8 ,
i'J'J ~.,A.A."I1,,~~::::J
v ~. . 1"

'''7'-''

1,11~'U"R ';'GD~"Rr..r;:: JUliIOe.

1 - DA RETIFlCAÇÃD- A reda2ão dada 5. cláusula VII na alteração contratual'
r@trocitada,refere-sc. a cláUSUla VIII do contr:;;"tc original, que trata I
do capitttl social.

SUas investiuu:iás 11;05' cargos -sô~~-nte_ocQ:o.:.e.r:ão:_ápõs~.haveifim sidõ aprovãdos
Hinisterio
- -.
0:..-:. pelo, ....
_.
.
_ das - c"6ínührcã"ções.

6 divid1ci.O '"to!t. .c

& .....

P.~~§!~~

"ResolveR de 'comum acôrrJo,retificar a primeira altE'ração contratuo1I.l regis trada~n€':s~a Junta COmercial sob o n9 5268007 d~ l8.Dl.85,a.lterar a 'redaçio
dada 11 clausula VII pelo contrato original,ê aCIescentar uma nova cláusula
na sociedade, como segue;
,

~~:d~e~~:mo: ~~~~;.~~~f:~.f~.~~~e=~~~~~~~_o:s~~. ~~~;~i~i~~s r~~;~:i:u::oí

.

os ~4-t'ios c(l':;ist~Ç e.[I

=

"dtl

3.150.000,00 (T:.... ~is

.trá dis~"ri'buido n08

W'ILLMAR GUIMARÃES Jf!NIOR, brasileiro, divorciado, emprcsiirio.

r '

~ For ee !:.cb~<1m jo.:.stoa • cont:-at.ado:, l""'-:::2..1!l1 d-=';.HI:,.

'

• D8s.iiuau: jU.>:tsu.·.:.:'te eom 2' (duas) tg.s:te1CUflh8s,.'o pnl1e.ote inst.n;, -

m.n1:D ,em 03 (trd.~'> vias Q.t!'.iguai teor ...
';Lo 1'1elJnen-te., ~m todos, Oi ceu~ tCr:cOE.

1'OJ.:'l:l&.

obriã"2Ddo 11 C\.i.J!,JIl'i

cr~ÁUSU~.A XXI- De comum acôrdo entre ;:t!'l partes,Eica estabelecido entre
os ~mc~os,a proibição de avaliSllr,afiançar ou abonar,mesmo ~m cAriter"
pe;ssoaL
.
,

E pOr estarem justos e contratadas.,assinam o presente .i.nll..trumcnto em 01 (quatro)vias de igual tl!!or ~ forma, juntamente com duas
t(;!stemunhas, pe.rrnanecendo j.nal teradas as demais cláusulas não contraria
das por este dispositivo legal.
-

ASSDiJ..'!'U!'.A COIeRC!lJ,
Goiânia, (Go) 25 de Março de J..;986

.

roa· QlJEí[ DE

f i CAlfAL

"

V::v.;'-0~~""<J,

9' -

SOl! E

DIR3ITO:

JJl.Aam

D~ CO!u"ln:!C.A~1.c ~ll'D;.

h

WILIÍWl 'GUTILlP01Es JmlIoÉ

ASSINATURA COMERCIAL POR QUEM DE D1.RETTO
TV CAN1l.L 9 -

SOM. B IMAGEM Dl'. COMUNICAÇJ\O LTDA

1!J0';j""'lt,.,c","'l'S1,
TV

TESTEMUNHAS

I

Zgt~d.o ~e GO:!~l!I,CPP D35.390.9n-~9. "'

~~;:;-J..n6poli:-GOi~!s. to NE! OiE.';o :Satig~l: Qi. Olt
Lot. o-. 'Br.i.rrO :a'.. tista, p"rtDdor da 'Càd.U.!1t. da ident:idni rJ mo::"

ASSIHATURA COMERCIAL POR QUEM DE DIREITO:

TV CANAL 9:

co..

Sec.re't!:.rie. de 'S~e;t:.ri>J:lç~

CMl~L

9 _ SOM E.

~M"GEM

OI\, COMUNICI\,CM LTOA.

QUARTA AI. TERAC1l.o DO CONTRATO SOCIAL.

W!llmar Guimadl.es Júnior, brasile,iro, dillorc.iJdo, empresário, residente c domiciliado em GoUnla-GO, à Rua 14'

p~tamento 30-3, ,Setor. Oeste, portador da 'Cédu~a de

n2 95, 8-

Identidade n 12

71.101, expeoida pelo. Secretaria de Segurança Públic8

do Estado

de Goiás, e C.P~F. nl:! 035.390.911~49; PElu10 de Jesus Borges l bra~
!:'.ileiro, casado':. economista,· residente e domiciliado em Anãpolis
Goiás, à Rua Olavo Be.tista. Qd, 01 - Lt •.04 - Bairro Batista, p0.!.
tadoI" da Cédula 'de Identidade nl2 236.201 expedida pola Secretaria
de segurança Pública do Estado de Goiás, e C.P. r." n2 041.818.081-49,

sócios

D~zembro

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
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comJJon~ntes

da sociedade que gir3- sob a

2.2 _.tipo e/ou modelo: RDFM-1000-A

de

dcnominaç~o

TV Canal 9 - Som e Imagem da Comunicaçi!lo ltda. / col'rl sede à Alame~a

Corcovado, s/oI,;! - Horro do Hendanha,

G'oiânla-Gnlás. e filiàl em An~poll$.

Jardim Petr6polis,

em

Es.tado de Gaiás, à Rua Enge-

nheiro Portela n2 222, 122 andar, sala 1201 - Centro, com

Contr~

to Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Gaiás. !;Ob
n 2 52.2,0043739.' e 52.9 , 0016607 I 2

o
3.1 -' fabricante:

em 11/01/85. resol vem de comum

acordo alterar o referido Contrato .socJ'lI, de acordo

com

Mapra ... Indústda e Comércio de Antenas Ltda.

as se-

guintes dáusulas:
3.2 - tipo e/ou modelo:

r1-18-4

CLAuSULA I - Retira-se da sociedade, pagos e saUsfeitos todos
seus haveres e interess.es, peio presente instrumento.
o sócio:
~RI'IES JÚNIOR, que ~t-J55Ui inteiramente integralizadas
na sociedade 360:000 ( t;r:e7.enta~ ,e ses~enta mil)' cotas no valor de
Cz$3.600.aOO,oa (três milhões ese1scentos mil cruzado~) que cede
e transfe~e à CLEDNICE MARIA PIRES MARTItJS GUHIAR1H::s, brasileira,
casada, r a d i' a 1 i s ·t: a
resIdente e domiciliad~
à Rua 1 ,.
n2 .480, Edf. Tainé. apt2 201 - Goiânia-GO, Carteira de Identidade
nlO! 773.713 _ 21 via, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do E~tado de Goiás, e C.P.F. n>! 169.914.781172.

198B.

I

CLAUSULA II - Em decorrência da !=lresente alter-ação, ficam mod1f!
cOadas as Cláusulas VIII e XI! do Contrato Social, que passarão a
ter a seguinte. red~ção:
CLA.USUL.A V1JJ - O Clilpltal Sodal será aIterado
4.000.000,00 (quatro milhões de cruzados) para

(quinze

milh~es

de cruzados).

de

Cz$

CZ$15.000.000,oo

PROGRAHAÇAo

O aumento do t:spltal que totalizou

de Cz$1,.,000.000;00 (onze mlihões' de ~s), ~'fG
distr lbuido aos cotistas ê prOpOrC[D de. cada I..!rn no capi tal da Empresa. O capital será dividido' em 15-,000.000 (quinze mllh~es) de
cot8~, cado umo com o valor venal de czt;,OO (hum cruzado), assim
distruibuIdas entre os s6cios' cotistas:

o

m~ntanh'

15.000

VALOR EM CZ$
14.985.000,00
15.000,00

•000

15.000.000,00

N>! DE COTAS

COTISlAS
Cieonice Maria Pires Martins Guimari;ies
PAulo dI;! Jesus 80:tg(;s
TOTAL ...•...•...•'•..•.•....•....•. :

14.985.000
15 .~ooa

o aumento do capital será realizado e integralizado nesta deta,em
moeda corrente do Pais.
CL~USULA XII _ A sociedade será administrada por Cleon!
ce Mada Pires Mal't1~s Guimari!i~§.l.....ê-~al sera---etmf-e-r-i.fiGrPara-es~e
r!~S-POder€SdC-~~;~s~perin
tend~rünç~lõ'-em·que de renderá os interesses da ·sociedade em juizo ou fora dele.

E 'por estaren justos e contratados, mandaram datilografar o presente instrumento elTl 04 (quatro) vias de igual teor e
forma. o qual lido e achada conforme. assinam .1untamente com as
testemunhas, obrigando-se a cumpri_lo fielmente em todos 0$ :eus
termos.

o abaixo-assInado, dirigente legalmente responsável pela
TV Cannl 9 - Som e Imagem da Comunicação Ltd:J., com sede: na cidade
de

Goiânia, Estado

de

Goiás, declara que:

ConsideranJo o lnteres~e naclona] e a finalidade educat.!
va e cultural dos serviços de radiodifusão, a Emissora, caso.venha
deter A ~utorga pU'. o serviço de ral:liodi fus~o em FreqJência Hodullldo.
n8 cidade de TrindlÍde_GO , compromete-se a elabor'ar seus programas
informativos, educacIonais e ao vivo, bem como a publ:!cidade come.!:.
eiel e o serviço noticioso, de forma a çontribuir para o desenvol_
vimento da Naç§o. atruvés do aperfeiçoamento" integral
do
homem
brl'lsilei~O; observando entre outros, os seguintes cTit~rios:
8 - preferência ti: tema~, autores c intérpretes nacionais,
a fim de incentivar a criatividade do homem brasil_e.!.
ro c o desenvolvimento das emptcsos produtoras racionAis, com A consequente ampliB.çl:lo do mercado de trab-ª.
lho liasdo a todas as. atividades' artísticas;
~ - respeito "às dif'erenciaçeies regionais da cultura brasileira, procurando relo.cioná-Ias em seu prórpio contexto;

c - manutençl!lo de elevado !lent1do ét.ico. moral,
p8trlótlco; e
Go.itlnia,

27

de

civico e

setembro de 1988.

--l·.J3QA~~

-,-~r-+1'---'l-cI----+l-'-"

d - fidedignidade da fonte de: lnformaçfto do fato antes da
em1ssAo da noticio e obecrvlllncia·,
nA Publicidade de
normas éticas indlspensãveis à proteçlio do
p,Jbllco·

e do consumidor.

I

A programaç~o da emissora deverá' atender h estipulaç'Oes
do Regulamento dos Serviços de RadiodHusão, asSi!ll como dos artigos
11 e 16, §§ 12 e 2 2 do Decreto-lei nO 236, de 28 de fevereiro
de
1967; pô.rtaria HEC/Me 568, de 21 de outubro de 1980 c . Portaria Me
n~ $, "de 2.5 de janeiro de 1.974, modiflcada pela Portaria
Me nQ~2/
82, de 24 de março de 1982.
1.)

~

:21)

A Entidade obriga-se:

__

Quanto li publicidade comercial

_

a) - 8 limitá-la a um máximo de 2SX (vInte
cento) da" programação diário; e
PEMONSTRAÇAo DE RECURSOS

1

"

TRAI~SMISSOR

'.1 -

T~CNICOS

PRINC1PAL

fabricante:

TELAVO - Indústria e Comércio de Equipamentos
para TelecomunicaçõEs· Ltda.

1. 2 - tipo e/ou modelo:

e

cinco

por

b) - a conservar em seus arquivos, por prazo de 50 (!lCSsenta) dias~ devidamente autenticados pelo ,responsãvelo os textos de toda a prog~nm<i:çl'io irradiada, discrIminados por dia, horas e minutos; para .serem co.,!!
suJtados pelo Drga~ Fiscalizador, quando necesslirlo.
Quanto ao ~ noticioso, 8 Elni;;sora compromete-se a
,destinar no mínimo ~" (c1nco por cento) do horário de sua progrêm~
9~o diária para a transmls.c;30 de serviço noticioso.
4

RDFH-.5000-~,

Quanto li. pragrama9fto educeclonal, a Emissora

comprometesuas
Uzercm, para B irrndiação de ~eu~ ·programas c:ducaclonai!l
assim

se a desc1nar gfatuitamente, às autorIdades ou a quem
-

lTlm~SMIS50R

AUXILIAR

2.1 - f8brlcante:

TELAVO _ Indústria e Comércio de Equipamentos
para Telecomunic~r.'íj0~ U.da.

distrlbuldos:

.

..·30 (trinta) mInuto~ de segunda a sexta-reln.,no hor.ário
que lhes. aprover, dentro do período de funcionalTlElnto da
Emb!lore; c

ç1e

1~89
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"!'

75 (set.enta e: cinco) minutos. nas mes,mas

CLAUSULA

cand!çtles aos

repre~entem a mai~ria do ~apital soci~l, (lesde que
,,,bservados,

Desta forma. Senhor Ministro, promete a TV Canal 9 - Som
e: Imagem da Comunic'açri.o Ltda., cnso sejo. a escolhida pare. a Cl(ecu'çlo do servl~o de r8'Uod1 fus:lo fJroposto no Edital n 2 254/88. a. pr.,2.
duzir uml:l progrnmaçlo dinAmlca e moderna em t6cnica de . r3d10d1 fu510, ande a nota dominante será a finalidade educ:atiya e cultural
do serviço.
GoiAnia, 20 de outubro
1986.,

L•.~~t

sejum
'quando da sua' dissolução, os preceito::; d<; l~

gislaçáa ~sp~~ificd..

~t1(\.

V

di5so1uçã~

.. Ocorr"e'ndo

dicllrão, dentre os cotistas, aquil;!le que irá
quidação da entidade.

- Na t:imp1es d.ivcrgência administrativa, .as,,'

VI

s Gul.srnos

,CLJi..USULA

- A Sociedade nih se.rá

dissolvida, nem en
, trará em liquidacão em 'C",,50 àe morte, r';-

VIr

f:.irada, falência, insolvência l

-E

ALO

COMUNICAÇ':iO

.
C O N T R A TOS O C I

~aci.r;cl.ic1\.'.

cuidar da l,!

dúvid.as socinis serão dirimidas extrajud,f
cialmente, por .árbitros em nümero' ímpar, lo6.vadas pnlos
.ócios.

a1~reti::per1nendente

AADIODJFUS~O

umi.gil'·cl da

.OB sócios que representem a l1.lnfori~ do capit,ü sociai, Í,!!

CUUSU;t.A·

r

5C:r:5. por

solvida 'a qualquer época com o consentimento de' côcios que

Quanto' li: proqrarnaçlló ~.Y..!.YQ.l o gue dispuserem os Poderes
Ptibl1cos concedentes.

.a

- O prazo .de 'dura"ção da sociedade

IV

tempo inde~errninaeo, podendo :esta s~r ai.§.

ttábados e domingos.

,-'finitiva ou

BR.\S,~"'~~.

~';; I sócios

,,~

A. L

ini:lbilit~ç5.o de

remanescentes

interdi'çãq incapacida.de de

proce~ler

d~'Jend~

sócios,

qualquer dos

a um balança gerar na .,s{

ciedade no prazo de 60 (tlos:;:ent;:1) dias da dllta do evento,
e: os' havéres apurados serão pa'gàs ao cônjuge

suparstite

ou 30 herdeiro do t;ôo1.o falecido, ou ao sócio que se rcti
l\NTO:UO CARLOS ALVES, brasileiro. ctlsc'l.do.

c.g

merciante, residente e domiciliu'do ni!. Rua F;-ª: .
sono 845 - aptO' 61 - São I?aulo-SI?,' cedu1a de
identidac.p nO 3.517,74l-SSP/SP e inscrito' no
CPF sob o nO 003.650.258-87; .JosE; ALVES f'.f.
L.UO, brô!:!.sileiro, casado, Com~:rci<l.nte, res.i.
dente" e domiciliüélo na Rua Cardeal Caglicl:i.,
148'- são Paulo-SP, cédula de identidade nQ
o

nO

186.60,3.128-72;. DIVINO }\LVE:S, brasileiro,

4.9Hi.653-sSP/SP e inzcrlto no CPF sob

c~

rar, ou aos repre.sentantl>'s legais' do s6cio qua

l~ARDE,

ANTONIO CARLOS ALVE~r

-

~

São Paulo-st=',' " cédula

Cz$ 1.011.600.00

dom.:i.ciJ iada na FI.ua P·rof.

ALVES· ESTEVE:;, brasi leira I

residente e' domiciliada

:na

no

_e) -

li'DETI: LAV1NIl\.

i:é.sa'a.~,

do

nO

c)

1, 00

d)

[~um

cem)

co

tas de Cz$ 1 :'OQ (hum cruzado), no. va.lo;
total de cz$' .425.100,00

gfrA~;

~ cinc~ ~Ú

vinte
e) -

(qul1tr.ocent~s e

e ceo cruzados);
425.100

ILDSTE LAV!NIA ALVES ESTEVES"

l7Ii'í

- A Sociedade girar5. sob a denomin.açáa '';~al

(quatrocentao e vinte c cinco
e 'cem"
cota;; de ex$' 1,00 {hum cruzadq,no vaíor

I1R/\5II.

-tot~l de Cz$ 425.100,00' (quatrocentos e

in~talaç;i:ío c QXÚC~'

vinte e cinco mil e ce:n cruzados I: e,

çãq .de. serviços' de radiodifusão sonora, ou de sons Q im~
gensi '<;1':115 servicos afins ou correlatos, tais como serv.i
f)

ÇO especi.:i.l de música funcional r repetição ou 'rctran!:lmi~
silo de :;ons', ou :!iinois de son3 e imZ1gens de r<:lI::liodifll.l.:io,

sempre com finalidades educativas, culturais

cruzado) " no valor to:=al d,e
(quatrocentos e vinte:. e

trocentas e vinte c 'cinco mil e

:~:c~~: .?"~:~a'l:sc:~::~~:: :t~ c:~~:::~:us~~

l\LO

'.'2.10r

ILDELITA ALVES ,JORGE WARDE, 425.100(qu~

-

pcl<1 1('gii11~

de Rl\DIODI.Fr;S~O ~ C0101UNTCl\Ç/\O

scd.eccnta!:) c2

cinco miJ. e cem cruzados) ;

'de

LTDl\. e terá corno principal objel:.i'\1o a

e duas mil e

CZ; 425.100,00

Social, ajusti:l.m e convencionam 1l COn$~ltu!.
ção;
um"'- Sodiedade por· Cotas de Responsdhi

I

!less~nta

DIVINO ALVES', '125'.100
(qUa1:roc(mt~~~
vinte e c.inco mil e cem.) cotüs de Cz$ ••

-

SI'" e inscrita 'no cpp sob o nO ODD.fJ4-2~3]3-50,
por este instrumento particular de Conl:r.,to

CLAUSULA

~

dos) ;

,!tINES,

b;c'acilQi;ca, 'v1üva, do lar, ~c:d"d~n'te e dcr.lici
liada nll Rua CaI:dlf!al~ caglicri( 1I:i 3 - s:ii.o Pal!
lo-Sp,cedula de id~ntidade "nO 1:746,2~9-SSPI

~id.:tde Li::lita~~. ~ ~ue se rcgc.r5

milhão'onze mil

to'tal de C2$ 462.600 4 00 (quatroécntos c
sessanta.e dois·mi,l c ,seiscentos cr.uzQ

4~3Ü.a23-SSI?!SP Ae , i.ri.·s'crita no Ci?E'
DIJ~DA

(~um

'tas de:Cz.$ l,DO (hum cruzado) no

Ruà' -. Cardeal c~

soh o nO 564.017.10a-10; e HARIA

[(li'

JOS:e AJN!!:,? FIf.HO, 462.600 (quatroco:-ntas

e

lar,

gliori, 145 - são paulo-5P, C~d.U;I.d de ident,i

dade.

(um

seiscentos cruzados),;

de

e... inscrita

identidade. nO 3,808,B51'1-SSP/SI?
CPF sob o nl,) '014.fj47.038-04;

l.Ol,i~600

lhão onze mil e seiscenta.s) co~at; de Cz$
1,00 (hum crU7.adol, no valor'. total de

r~

br~sileirü, c~sada,

do lar, residt:mte
Nova Gomes,

250 -

-

a}

SP, cédula de identidade. nQ' 5.1:f!... b51-5SP!SP
DELI'I'A ALVES JORGE

VII~

o capital social

~erá de ~i.$.,.. , .•••••••
3 .. 000.000,00 (tres .milhõe.s·da cruzados),
repreuntado por 3.0"00.000 (três ,milhões) d~>po'tas de Cz$
'1,00 {hum cruzado) cada uma, e ficar~ distribuído entre
.08 eot15tas na seguinte proporção:

c;LJ.USULA,

sado, Comerciant~. re:ddente e c;1croiciliã'dO
na Rua João Oatista Carc1oso, 1St) - são pauloe inscl':"ito no CPF sob o nO. 573.570.218-J5;

for decü.§;.

radD falido, insolvent.e, interdito,' incapaz' ç.u in<lbilit~
dO') conforme mais adiante. indicadQ. '
.•

-' MARIA,DT.LDA A.LVES,

'7..50.5.00

(dU7.!mtil.s e

cinqüenta mil (l quinhcnta?~ cotas de CZ$
1,00 (hum cruzado), no valor total de
C2.$ 250. SÔOzOO (d"'%~ntos e -:~i~qt1ent; mil
e quinhentos' cruzado~). ...• ,

e informa ti,.

vas, cívicas E:! 'patrióticas, bem como a f:!xploril.CB.o de co,!!
cessão ou permi.5'isão, nesta ou em' outras 1ocdl:idades, tudo
de acordo com of. legislação que rege o serviço.
CLÂUSULA
I\ Sociedade terá sua sede na Rur:.
cardc.,1.l
Cagliori, 148 - vila. M.~d1llenc1", E~;t<1do 010
5'5:0 Paulo, podendo >i oritêrio Ide sõc.ios reprcscnt<lndo~'2/3
. (dois te.rços) do capi.tal social'l:! meJiante préVia autor.i

CLfiluSULh

11

-

::ncão do Poder Público Concedente, in::;talar,

mnntJ7:r c .ez:.

'tinguir filiais, sUG,uJésais, agências e/ou escritórios

em

qunlqucr parte do território nacional, respci,t~,das:.:tsP~~E..
ct.'ições l"?gais, podendo destacar do capiti}1. ~ocif.tl...
i21
port5.ncias nccess5.rias para esce fi,m.

CLAUSULA

In

- o Foro da Sociadn.de. se.rá o .da,' Comar.ca dI'.
são. Paulo, Estado de são Paulo', que fica

eleito com exclusão de qUi:l.lquer outro, seja'o1~ual tor o d,2
mici1io das partes, por m~i~ especL:t1 ou priv'ileginào que
zeja, para conhecer e ?ccidir em primeira i~st~ncia todas
as quegtões judiciais que lhê forem propost~s
fun,9!':.
mcnto neate contrato social.

na~,

IX

- A subscricão c intcgralizaç'ào

~ocial ":1r-se-ã

da seguinte forma.

em llIoeda

'do capital

~9~:ç-~~te

naci2

~:)

,

.a) -

50'1

(cinqüenta por cento), o~ sej~, ..Cz$

1.500.000,00 (hum milhãq
mil cruz1't.dos) l no ato da

~

~uin~é~tos

B!'õsinatura do

. preaente instru:nento; e,
b) -, os restantes 50%

(cinqThtmt~

par cl:!nto}.

que, integralizarão o capital social,
Pr.oilZO dê 180

tc!mta e oitonta} dian,

no
Jt

eo~tür

da data dü publici:l.Ciio, no Ditirio
Oficial da UnidO, de ~:to do Po:::l.er Públ!
I ~C:i1

Coi1.c~de:ntc qU,e -a,tribu<'l ã Sociedade
conc~ssão ~~' permissão de sQrvir;o '.~

radiQcÚfUSSo.
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CJ~1I.USULA
.

-,A responsabilidade dos 5õcios~

X

Dezembro de 19$9

de garantias ~i;'an6eiras
terceiros.

nos termos

do art. 20.!!!!!n!. do Decreto nQ J. 708. de
11) de janeiro de 1919, é limitaüü ã importância total do

MIO CARLOS ALVES

- As cotas representativas do capital social
são inalienáveis' e incB.ucionáveis, dir€>ta
ou indiretamente, a estrangeix'os ou pezzoas jurídicas, d!:.
pe~àcnao qualquer alteração contratual, assim como 0::;11a1
quer b:ànsferên~ia de cota;, dê prévia autorizaçã~.do
der Público Concedente •.

- A?o cotas em que

,<:8

divide

o

c cndosst'.r ~heqUes. duplicat.as ou. ordens
de pagamento; assinaJ: coni':tnt'ol:õ de oo:-as,

P2.

capital

seguros, assistência técn~~a'~ marmb:;>r:ção
preventiVa .ou corretiva. I

52,

CLÁUSULA

,ela1 são nominativas e indivish'eis,
para cada uma delas a Sociedade reconhece ape.nas 'um único
propriétârio.

CLAUSULA

XIII

A SociedadE!

-

t.e de
CLAUSULA

observ~dos

'qs

'critérios

de necessidade, interesse o~-conveniência

própria, ou para dar

c~...timonto

. Poder público Conp:edente

i.; poderá,

à

detetmin~~ão'emanad<:l

do

apó~ a ~'on~oc~ção de que

,tra,'l::a a Cláusula XXIX e' por deIiberac\o' de' sócios ,que ro/
.

pres.!~tem

a maioria. do capital social, ,tr.ansformar-se em

- A de,nornina.cão dos cargos dos

o

H ~ para
cotista ANTONIO CARLOS
demais de Sócios-Gerentes.
CLAuSULA

br~~;ileiros.

XIX

adrninis'tr!=,

dorG'_s da e~ tidi'lde sl1rá da: Sócio-Gercnt~

é constituída ,-:'exclusivame.!!,

- Esta Entidade,

XIV

A~:TQ

e/ou JOSE; ,fo.LVES !"ILHD,

ou de UI':.'l. cotista com um ou -mais procura
dores, a' Sociedade pOderá' é'mi~ir,~ccita;

,
XII

em conjul!

to ou isolada dos sóc:ios' 9P~istas

XI

CLAuSULA

fa....or de

IV ... Somente mediante a assinatura

capital. tlocial.
CL1i.USf.:lLA

a

da

A"L~ES,c ;~rd~

.-------

'

XX, _7 Os Sócios-Gererite~, d~pois de onvido o P2.

socied:td~,

der PUb,lico'concedentc, podar5o,
nomn""r pro'curadorE:ls para a prática

de gerEncia, g'estão

em nome
do al:os

a~~ini!ltrativll e .QricntclI;:.5o in!:ch;,s.

tueI, medi,ante instrumento públ~co ou [;articular que d'.:lf;:'
na os J:espcctivos podcro::;~ cujO!; J:llanoatm;, com prü:!o dedur.,ç.:io determinado, só ser50 o~torg2LdoS il br.:Jsilniro~ nit
tos.
-

outro tipo juridico de ~ociednde, ndêqukdo - ã execuç50 do
serviç'o
radiodifusão.
.
,

de

CLAUSULA
CL~USULA

- Os administradores da Entidade serão br~
s!leiros nato!> (!: a invcstidur"d noo cargos

XV

p~lql

somente 'poderá,pcorrer' após haverem sido aprovados
Ministério _d<1s Comunicações.
.CLAUS~~'\

~1f

XVII

qu,,"dr9 de func:iC!nários ser5 formndo· dc,

- A Sociedade será administrada por todos

CLAUSULA

XXII

c~rnpetc

pr~

do

isol~

em conjunto ou

damente,.o uso da denominação social e a r(!presentaçào atl

'~lI.

ou pa!isiva., judicial. ou extrajudic~al da ·Sociedade.
a
eles cabendo, qu.ando na representação_leSal_, as atribui:......

t'!; O~ poderes que a
l.ei confere aos dirigentes. de S2
c'ledadcs por Cotas de ReSpOn!!i'~bilid~d~ Lirnitada.

in.§.

mii~imo

de

02

- A titulo de E.E2 lab"'re. os sócios-Ge.ren
tes po"eerão rl?;ti~ensalment~ . i:npc;;

,'

1:ânc:ia. f~.xa, convencionada entre Oo!; cQtístas.

para vigE!;

num determinado periodo~ de pret'erênc.:ta coincidente com o
e:ncerrarnento do exercício social, dentro dos limites f:ix~
f1'os pela l'eqislação do Imposto' de R~nda.

os seus cotista.s, 'sob a dcmominaç5o que
lhes couber, observado o disposto na Cláusula xv
sente instrumento, aos quo.is

respectivos

trumentos" à e:lÇceção dos outorgados com poderes da cláusE,
la ".ad-judicia", terão vigência pelo. prazo
(dois) anos •

no mínimo! de 2/3 (doi~ 'tElrçosl de trabalhadores bradlc!
ros., ~ somenb:;> esses pod~riic exercer, os c;u:gos ,)c r ... cl.lt~
rc~, locutores e encarregados das instalações (l:Iétri~~s,
CLAuSULA

.xXI, - Os rna~datos 'dos procuradores lcgülmente
'constituídos para representar a SQcirid~

'de, na medida dos poderas eXprc~.!lOS nos

CLAUSULA

- 'AB cotas

XXIII

~io' 'livre~ente

transferí.veis

ent:re' os cotistas, dco!;dc que haja auto
ri~aç.ão do Poder Público Concedente. O preço de cêda cot;
neste caso, niio ultrapassará o res.ultado do ativo liquido'
apurado em balanço. ,pelo número de cotilS.

ções

cLAt!SOLA
ALVE~.,

XVIII

- são indicaqos para geri::: e admi!lü.trar

a entidade os cotistas l\NTON~~,c;:.~RLOS
JOS:t: ALVES FILHO, DIVINO ALVES, ILD!LITA ALVES olOR

GiWARDE~~bETE' 'LAV1NIA- ALVES--ESTEVE,S --e-w\RIA DILDA ",I:'"
vE"S::-eximidosde-prest"ãr~âo d~ q~er espécie em g;

~de

!ml'l.S

9flstões, rf>;syeitadas' ~8

segui~t.E;!s

CLAUSULA

XXIV .
radiodifusãD, os
de de suas cotllS

Enquànto li. Sociedada não' for concessío
nÁria ou ~ermissi~nã~ia dd~ "servicos
sócios poderão ceder parte iJu a tot.'tlid~
a cstranhos, mediante o consen-timento de

d;

.s~cio.!l que repr~sentem mais da meta~~ 'do cap~_tal

procedando-se a competente alteração

con-j:rat~al,

social.
!'>el:l pr§.

.via autoriza Cão do Poder Público Concedente:"

limit;

CLA.usULA

çôes:

XXV

-. Se a Sociedàde for contempla:'ia cem out.o!:.

9'4 de serviços de ràdiodifusão a (lua se
propor executar; esta não p'ode~â p;ocedcr tr<!nsfer~nCii'1,

I -

e vedado

~ qualquer dos sóc,i?s, bem co~o

aos procuradores constituídos,· sob

'pena

ele responsabilidade pessoal;", utilizar a'
denominação ~ocial' em oper~~Ões, negôcio!3
.

i

~,

,

ou docurnentosde qualquer ~.~tureza,estr~
nhos ao objetivo social,ou praticar atos
d~

liberalidade que possam eovolver a

're~

ponsabilid."lde: ou criar obri~~ções da
cic:dade para com terceiros,' .fais como
~ncas, ,~vais ou qual,que};

d;i;eta ou ind~ieta, çla c:o~ncessão ou pirrn.tJ.s.ãó,.. durant? o
pl!riouo de instalaç,ão da eDtac$.o' c nem nos 05 anos inicdi!!,
, tarne:l.te subeeq'üentes ã dnta da expedic50 do cert.ificado
de licençíõt para iuncionamQnt.o.

s~
fi

CL!iUSULA

XXVI

- No casa' de morte d,n. sacio. terá o cõ!",jn
qe supérstit~ ou o' hcrdc-iro,

a)

-

.moq.nlid~dç, da

COt:iS.tiIS

prestar fi.:tnças, caucões, avait:i ou
50S

de favor, ninda que dl'!J.cs

~tC:Am obrigllCôos para

.tI

fQculd.:tde-

part~cipar 'da

Sociedade, o que ocorrt<rs'

de::.dc' qUe, para, tanto, obtenha a aprova
ção de sóciO!l quc rQpresentem a maiõri-:;
do capital social, e, se for o Caso, a

ga"rantia:!
11 - '1:; vedado'a qu.alqucor ~os st?cios

1\

de optar 'entJ:::e:

prévia o1lutorização elo Poder Püblico Co~
cedente f ou
-

(;.n,!~§.

não r.c5ul

SocicdClde;

b) -

11.1 -' Soment'7 mediante a' assinatura em conjuE,
. to de 2 (dois) sócios cotistas, sendo ne
cessariamente urna delas a do' c,?tista

Ali"

"rONIO CARLOS ALVES, a Sociedade poàcl.'~:

rece,ber o capital e' demais haveres do só
" cio falecido, mediaIltê a cessão das c:;
tllS, de acordo com os termos

da CliíUo!;~

la V.II~ combinada com a ClliuJ:ula XXIII-

cond~ção

aiüicãvel, caso h~ja
to. em ingres'sar na Sociedade.

impc:di:r.e~
-

a) oon!ltituir procuradore~;
b) alienar bens imóveis' ou~ constituir 9!:

,r'lntias reais rlObre os me~rnos;

letra -bOI da cláusula, anterior,

c) i'l:lir;mar tí.t~los, cotas, 'leões ou qu~i1!.
qUoQ;r valores, irnobiliãd.oSi
d) emitir, sacar, aceitllr, endossar

Elo

lizar no-tas pr.omissárias, letras
cãmbio, títulos
representativo!":

obrigações pecuniárias, pres,tar

:'ça:s~

cauções o,u quaisquer

S único - Ocorrendo a hipõt~~e previsi:a

aV~
dq
de:
fiari

modalid~c;e:

cotas e os ,haveres do sócio frl!eciõo
serão
pagos ao cônjuge supérstite ou ~o herdeiro
regularmente;
te foma:

a~urad~s

em halanco., .... da

segUi~
•
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o~ 'não atendimento às exig8nciils

[Ot":tl.!:!

ladas pelo Poder P'Jblic:o Concedente; (:
60) -

CLAUSULA

'7 O cônjuge sobrevj.vo ou o herdeiro

XXVII

ã

ficará, por escrito,

se

At~ ~ue se ultima

no processo de' il;1vcntãrio a pãrtilh<l. 'dos .bens deixa.dos pe

lo "de c.ujus" r incumb~rã. ao inventariante,: para tOdOS;:;:
fins legai§,' a representação ativa a paz};iva deu; int~tcs

sado~

prát.ica do comércio.

not!,

S9ciedaol'!, no

decorr.er dos .30"(trinta) dias da. abe:rtm::a da sucessão,
dcse'ja ou n50, par'ticipar da,sociódólde.

omi'tir à Sociedade,) práticl1 d(! c~imc
oú contrU'1clu;ão qu~'-o inabilite Pi,r:.l ,)

perante a Sociedadú, mediante a autorizaçitO

ue)

?;

der Público Concedente.

CLÂUSTJLA

XXXV - O exercicio financeiro da

Sociedade

e.!}

ccrrar-sc-á a 31 de dezembro de cud'1 ano,·
.data e;m que será lp.vantado o balanço 'ge.t'al, como de lei.:
sendo qU? os lucros ou projuí.:ws serão rep:Jrtidos

ou'

sg

portados pelos cotistas na p-.çopor.çâo ú.e suas cotas.
CJ~1í.usm~1\

,XXXVI'

- A distribuição dos lucros será

sempre

verificar:'.se a neC'Qssi
dado de atender a, despesas inadiiiveis ou que impliquem o
funcionamento das estações.
sUsti3.t"\.a quando

'CLAUSULA

- As, decisões que impliquem
nltcrat;~o,
deste contrato soC'i.,l )'cn111trun d.' \",)

,XX.V1I1

·tos reprcscmLando a

~laroria

do l.:apí.lill suciul.
CL1i.USlJLA

CLAUSULA

XXIX I - Para

a~

décisõ'es de que trata

a c!áu<õ.!!

la anterior. os.sõcios serão convocados
por meio de carta com.aviso de recebLraento, por edital pu
blicado no Diário Oficial do Estado ou em jàrn<ll
de circulação.

E~ta

d-e

convocação deverá ser .feita

gra~

por dua:

'veze;s, PÇlr um' dos meios c:it...dos, const,:uldo da mesma, "'105m'
da Ordem do Dia, o dia, o local e a hora da
CLAUSUL1I.

XXX

<>

-

'S08S;:;'0.

instrument';· de alteração cbnb:al:ual Fie

rã assinudo necessariamente

por

XXXVII

- As deliberacões sociais

relacionadas

com alteração deste contrato social,
ser,ão tomadas em reunião dos cotistas, correspondend~" c§:
da cota tL'll 'Joto: nas decisões coletivas.

xxxvn:r

CLÂUSU~A

-

A Sociedade, por: todos os "eus co~i~

taz, :>1:1. ob:riga Co cumprir ::i.goroz<lrncn
te. as leis, regulamentos, norma$. vigentes e'·~~'70l'!lenda.çõe~
que" lhe forC':m feitas paIo Poder Público Conêr.:dentc,
ren-tes ã. r<ldiodif1Jsiio.

refi

sócios

cot:i~tas que representem a ma.ioria do capital social.' H~

vendo só?io divcl:qente ou Ilusente, constara do
to de ..alteraçáo essa cirounstãnci:J, pã.r:J efeito

ins1:l~ume!.!.

varnento no órgão público competent!? e .ressa.lva

dos

de arqu1,
int!!,

XKXIX:

CLÂUSULA

r:onstituid~

- A Sociedade é

determinado, e o início

·pa.: prazo in
ativl

de·L~uas

dades occrrcr5. na data da assinatura do presente
mento.

instru-

ressadcs.

ÇLÁUSULA

XXXI

- O sócio que não. concordar f9m

qualquer

alteração do coptrato social.,

mf>diante

deliberação de sócios que represen-tem a maiot~<a

ant~ri.Q.

rê9.poder3 optar e.ntre continuar na'. "Entida9-e' modIficada,

'ou dela retiJ;'ar-se sem que se dissolva a sociedade,

rece

Cli5U5~

e.

bando seu capital
lucros, de' confor'midade CÓl11' as
las VII e XXXII deste instrumP.cnto.

XL

CLAUSULA

XLI

c~p!.

do

tal soci~l, manifestada nos termos das cl5.usfiHs

-: Os -\':ôcios cotist.:l.s dc~ll1ram qpc nã.o estão
incursos em crimp.s prp.v.istos. (Ô'm lcd. '!Y<.!
i;upeçam de exercer a atividade mercan,til.
'

CLJiUSUL,'\

ci",l serZio r~50lvidos' de' acordo com êl!;
dispositivos legais que regulam o funcionamento dLlS Sacie

XXXII

- O valor das cotas'e lucros, bem

como

quaisquer outros" créditos do sócio r~
tiro!l.nte,falido,· insolvente. interdito, inC'.:lpaz ou in3.bi,l1.
tado, sergo pagos em 12 (doz~) prestaçõús mensais, iSudis

e sucensiv,,"s ata:escidõls dos ~ros da i2t (dooze por

cento)

ao ano.

CL~nstJLA

p~los' '1u"'i~'

dadas por Cotntt de, RcsponcabilidadC' Lirn.iti:lda,

.~1.L~~\~E" ~or
a.

Entiüll(.le se r'cgcr,\'"c pela 1.8 9 iSlol. ç ''in que

f'~;ecuçao

CLAUSULA

.., Os casos não prC!vistos naste contrato s.':?

diF;Ci[Jl. in,)" ;:1

dos scrviç05 de radiodifusãQ:

;f~"'St05 e' contr.1tadot:, d~

assim astarem

comum acordo m9-Ildaram datiloqra'far o presente instrumento

em 05 (cinco) via!> de igual tC'nr

(quatorze)

folhi1s, o

qu~l'lido

l?

Corm<;t"

no allversn d'l 1·\

C achado confor-

.:l5~in,'m

.~ ,,7't?[lr..\ que

juntamente. com llS testemunh<ls prC's-cnci.l· S o'lb ..
produ'Za. os efei~os legais,
ro?
c.1,.. ...1:'

-' <

- ~ reconhecido aD~"'sócio:s que rcprc.·scn
~
tem a maioria do capital· 50ci.::;,1""o di
o direitó de promover, mediante alteração contratu?l,a
XXXIII

t\ ,

ei

clusão .de sócio culpado de grave violação dos

deveres àE.

soc.iativos.

CLÁUSULA

XX'XIV

dos devS

- Considera-se grave violação

res associativos, para o~ efeitos
cláusula anterior, os seguintes procedimentos:

da

lP, - violar algumas das' estipulações d~ CO!!
trato social, como as das Cláusulas XI
e XII;
20) - faltar por 03 (::ré,sl vezes

seljuidag,

sem justificativa por escrito,
nõcs após a
Clámmla

convoca~ãQ

de que

as.

Z8E.

trata a

xxrx;

30) - deca.ir da confiança dos dcmai::;

sóci60

por insolvil.b:i.lidq-de, íug~le.uF;~ncia. pr2
longad<l ou para lugar não sab:ido, pef.
petração de crime, má cond'uta, dcscr§.
dito, 'inimizade CO!I1 os demais :,;õcio~,
provocação dc discórdia etV=:re eles,
sinteligêncía cont.in'Uudll,

~;""C'lut.ros

d~

f~

tos aná],ogos-.
40) - fazer concorrência deFilefl~ à •Socicd;:JdG
50) -,agir ou omit{r..;:;e de tal

sa colocar a Socicd<:tdG e'm
ilegalidade, ou que p.ossa

fração .3. leg~slação de

fc!~ma que po~
·~·!Í.tllilç50 de
importar in

r<:idiodifusão,

G~~ALVgS
Sócios

-

\,~ .JosWJ~J~'LIlO

Gerantes'
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1\

Dezembro de)989
- o aume~to de capital, ora verificado,

II

no

valor de Cz$ 15.000.000.00(quinze milhõCl;
de cru2ildos), será sUQscrito Q integralizado em moeàa cor

RADIODIFUSJi.O E COHUN!CAC.
CONTr,NW SOCIAL

r~nte nacional pelol:; cotistas, na proporção de; suas cota~
na for:na cotabelecida nas Let:ar.; "ali e
VIII do contrato social.
Cr,AcrS'ULA

IIr

hbh

dct

- A responsabilidade: dos sócios.
mos do

art . . 20

!!! ~

Cláusula

nos

do Dêcreto

ter

númer~

3.708, de lO de janeiro de 1919, ~.limit!lda à importância
total do capital sociaL

CLÂUS~

IV

- p~rmanecem inalterados o quadro diretivo,

bem como as (lemai::; clátlsulas contr.."tua.is
'i.,ue não colidi.rem com as di~õttl' ,o1este instrumento.

~~
o

04=

-'tqL.

ILC&fE LA.VINH lI.LVES ESTEVES

E, atisLn, justos e contratados, de eomum aco~
do mandaram c:latilogra:!aI o prc..'>ente in!:tIumento em OS (oi

Sócia-Gerente

1:0) vias de igual teor e forma, ne anverso de 03 ItX'êsl f~
lhas, o qual lido e tlohado conform~, assi.n~
juntament;
ÇQ~ as testemunhas presenciais abaixo, para
oa efeitos legais.

• tillTONIO

Paulo-SP, identiàade

nQ

3.S17.741-SSP/sp e CPF

,. ILOELI'1'A ~VDS JORGE WARDE ,....-

nQ

-JvXÇIiDE~~bLiffNi~'~Lvis~i?sTEVES __

•••••••

bra~ileiro, casado, C2,

003.B50.258-B7. JOsE: ALVES FrLHOf

produza

..;:l'L,:.vÇ \.~. j,"'_i~'_-'''' ',-

CARLO~ ALVES: brasileiro, casado, comerc!an-re. r~

sidcinte c domiciliado na. Rua Edson nQ 845 -;" apt Q 61 - ~5.o

mcrciante. rc!;idente e domiciliado na Rua Cardeal

que

\"1?::L \~.;x,;I,.,-

Cagli,2

ri nO 148,- são Paulo-SP, identidade nQ .4.946.653-SSP/SP

,4i':":~

e CPF nO 186.603.128-721 DIVINO ALVES; bIa~ilcirc, co'1Snd~
Comerciante, re:sidente e domiciliado na Rua ,João Batista
Cardoso, 150· - são Paulo-SP, it'lentidade n',;! S:JJ:31.657-SSP/

sr' e CI'F ti',;! 573.570.21B-15; ILDELITA ALVES

JORGE

WAROZ ....

brilsil~ira ... c.asada, do lar, residente e domiciliada na ~ua

Novn Gomes, 250 - 55.0 paulo-SP,

identidade n" 3.808.854-

,SSJ>/SP e CPF nQ 074.647.038-04; ILPETE LAV1NI?> Al,'VES E5T!;.

VES, brasileira, casada, do la:t:'. residente ~ domiciliada
oi!. Rua ~ardeal cagliori nQ 145 .• Sãd ·Paulo-SP, identidade
nO 4.311.D23-SSP/SP e CPF nO 554.017.108-10;

e

MARIA DI!!.

DA ALVES: bral'lõi1eira, viúva, _do lar, residente e domic1,
1illda na }tua Cardeal Cll.gliqt'i, 163 - São Paulo-S1?, identá.

,.

ANEXO

IV

dade nQ l.146.299-Ssp/SP e CPF f!.Q. 000.842.338-"50, únic~s
I!>õ~ios component@s da sociedad~ por Cotas de Respons:abi1i
dâde Limitada, que nefl~a praç:a gira sob a dt=nominação ~~
eial de RADIODIFUsAo t:: COl1UNlCACAO ALO BRASI:L LTDA., com
I!>ede na cidade de são pau1o-SP e com contrato fl-ocial
il.E

g~ivado na Junto Cort'lcr~ial do E!:õtado de sio Pau1~.

sob o
nQ .35203B961Bl, em rõessâo de 25 .. 09.B15, resolvem promover
a presente alteração contratual CQJD l'l finalidade de aume,!!
t.ar O capital social, a fim de .torná-lo conscntâneo
com
os capitais mínimos exigív.Üs.di!ls entidades pretendentes

DEMONSTRÃCAo DE RECURSOS

'T~NICOS

1·- 'tRANSMISSOR PRINCIPAL

J.. 1 - Fabricante:
LYS· t:r>ECTRONIC LTDA

1.2 - Tipo e/ou modelo:
la 1000 M/E

à execução de· l!>erviçol!> de· radiodifusão, conforme estabel~
cc a Portaria nQ 316, de 07 .. 11.85, publicada no DOU de
11.11.85, o que fazem de comUIll. 'cordo·e
m.elhor
fonna

,

de direito, mediante as

-cl}lUSt;J.~s

na

e·

condicõc:!':~ sÊ!guintec:

2 - 'rRANSMISSOk AUXILIAR

2.1 ._. Fabricante:
Item p;ej.ud1caâo

CÚUSUr.A

I

- O capit!,,1 sacial

.

gue ·é de 'Cz$ J.OOo,1J.&u)oo

Ctr:e.s rni1hc.p-s dI:'! cruzadot:). fica aume.ntado

para Cz$ H:.:OO.OOO,OO

(d~:::oito

milhões de cruzado;;),

prcsentado por 18.000.000 {dezoito milh5c.s> de

r,!.

cot.as de
em consf'!

Cz$ l,OO (hum cruzado) cada U!fIa, alterando-se,
qQência, a ClS.usula VIII do c:ontr;io socíal que

passa

~

ter a· seguinte redação:
"CLAUSULA

VIII - O capital :!locia1

é

de

CZ$ lB.OOO~ 000",00 (dezoito
milhões .de cruz;:,.üos]. rep~.esent:.ado por •••
lB.OOD~OOO !dézoito milhões) de
cota,s de
Cz$ 1,00 (hum oruzado) . cada· uma, ficando
assim constituído o quadro. societário:

COTISTl\.S
11. llNTONIQ CARLOS ALVES ••••••••
6.069.MO
2. JOS~ PJ.VES FILHO ••••••••••••
2.775.600
3 .. DIVINO ALVES ••••••••••••••• •
2.550.600
04. ILDELITA ALVES JORGE WAROE ••. 2.550.600
5. ILDETE J>AVIN!A ALVES ESTEVES 2.550.600
6. MARIA DILDA ALVES ••••••••••• ~
TO '1' 1;. L •••••••••• ~ ••••••• 18.000 .. 000

2.2 ... 'tipo e/ou ~elo:

Item prejudicado
3 - SISTEMA IRRADIANTE
3.1 - Fabricante:
~BE'L -

3.2 - Tipo

'Z'ELE:--ELETRONICA LTDA

e/ou

modelo:
BE'CP-4L

~

6.0690.500,00
2. '175.600,00
2.·550.600,00
2.550.600, no
2.SS0.600,OC
_1.5Q3.0oo,QO

18.000.000,00

PItOGR·AHAÇA~

O· abaixo i!lft.siiutdo,. dir;tgcnte da RADIODIFUSAO E COMUNICA
e.to~. BRASIL LTDA". com sede'na c!d~de de São· paulo-sP, DECLJ\RlI.~
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cativas

~

COnsiderando o interesse nacion111 e ali finalidades
cuLt.urallJ.

do~ serviç~8

quer onôa médi.~, frequência modulada,' sons e imagens (televisão)

edu

~

de 'radiodifusão, a entidade se

onda

curta e anda tropical, mediante autorização do Ministêrio do.s coroun!
cações, na fOrIM. da Lei e da Legislaç.ão~vfgentes.

promete a eliborar seus programas informativos, educaoionais c 40 V.!

~, bem como
M.
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11. publ,icidade comercial e o serviço notii:lôso, de
fo!:
a contribuir· para o desenvolvimento da Nação, através do aperfe!

çOIl1l~nto ~nt.eqral do homem b:CillsilciI:o, observando, entre outroz, os

.~intlft"

critérios:'

Os objetivos expressos:, do: SociC!dõ:tdc e óe acordo. com o ·que dispõe
artigo 3Q, ~o' decreto nO 52.795, dI:! 31 de outubro de 1.9.63, que ins-

.

titui o Regulamento do Serviço de Radicidifuçiio, ser50 a divulgação
a) prefe.rencia a. temas, autores e intérpretes nacionais,
A fim de incentivar a criatividade do homem brasilei
r6 e o desenvolvimento d<l~ empresas produtoras nacio
nai., com a cqnaeqdente ampliação do mercado. de tr~
h;Slho. ligado a ·'_~.da8 aa atividades artlsticas;
b) respeito às cUfcre~êlações regionais da cultura
811eirll, procurando relacioná-la em seu próprio

to:J.c.:io dos encargos da' empresa e a sua ncccssiiria expansãoa

bra

con
-

text.o;

·0) manutenção de elevado sentido ético, moral,
e patriótico; e,

I

de progrtlmas de caráter educ.:ltivo, cultura, informativo, e recreativo, promovendo ao m,esmq. tempo, a,publicidade comerl:'ia1 para a supor'"

cLvico
CLÂUSUl;A QUARTA
A Sociedade

d) fidedignidade da fonte de informação do fato
ante::;
da emissão da notícia e obsel:'.Jãncia, na publicidade,
de normas éticas indispensáveis ã proteção do públi
co e do consumidor.
-

minado,

é constituida para ter vigência por praZGJ indeter-

e'··~uas ütivid~dc5 terão inicio

a partir da data de

25

de Setembro de 1.98B.
CLÂUSULA QU.INTA

• 1.. prog~amacão da emissora deverá atender às

cst Lpula

A· sor:íedade se compromete, por seus Diretores e demai,s

do~ A.~

ções do Regulamento dos Serviço::; de Radiodifusão. aseim como
t~90S 11 e 16, §§ 19

cotistas, a não

port~

e 29 do Decreto_lei n9 :B6, de 28.02.67;
rias MEC/MC -n9 308, de 13.03.79; e n9 568, de 21.10.80.

efetu~r

prl'wi;'lncntc, pelos, orgãos 'do Ministério da.s COJf\unicllcões.
1I.s cotas representativas do Capital Social, em sua tota.lidade,
pertence.rão, sem~re, .~ brasileiros e são inalienáveis e incau-

al a dilui-la ao longo de sua progr.amação;
b) a limitá_la a um máxi~o 'de' 25% (vinte c cinco
por
cento) de sua progra1'llaç~o di.iria; e.
c) a conservar em seus arquivos por prazo de 60 (sessen .
ta) .dias, devidamentei:1utcnti.cados pelo responsá\./21-;
os textos de toda programacão irradiada.

cion5."cis·, direta ou indiretamente, a estrangeiros e pessoas
juridicas.
CL1\n5ULA

st'IIMA

A sociednc.e se obrig.:l

ob!:lervar, com rigor o ~ue se impõe', as

oi!

Leis, Decr.E!"tjos, Regul';mentos, Portarias e quaisquer

Quanto ao serviço noticioso, a emi~sora compromete_se a
destinar, no mínimo, 5\ (cinco por cen~ol do horário
de

d.~cisõ~s

ou de'3pachos emanadoG do Kinistério das COffiuuicacõas e. de, ~eus
demais orgãos EubordiJ:lados, vigentes ou a vigir, e ref:crcntes

programnção diária pàra a transmissão de serviço noticioso.

à legisla cão de radiodifusão sonora em gera1.
CLÁuSULA DITAVA

Quanto ã programação educar:ional, .a emissora
comprorr..2
te-se a dastinar gratuitamente às autoridades, ou a quem suas vezes
fizer, pi!ira a irradiacão de seus programas e.ducacion~is, 05 (cinco)
horas semanaLli, assis distribuídas:

Â Socíedade se compromete a manter em seu' quadro de, .funcionário

um número minimo de dois terços õe

- 30 (trinta) minutos de segunda a se~:ta-feira no

horá
funciona
-

- 75 (Sé tenta e cinco) minutos nas mesmas condições
sábados e aos domingos.

e~pregados

braI;i1eiros natos.

CLÂUSULA NONA

A Sociedade n5.o poderá!

ey.ecut~r

servicos, nem deter concesõas ou

perIT!issões de radiodifus5.o sonora no pais, 115m dos limites fixados e previsto!: no artigo 12, do Decreto-Lei n? 236. de 28·' F.!.
vereiro de 1.96""_

.:LOS

CLÂUSULA D!CIMA

O Capital social

,
Quanto à programação ao vivo _
deres Públicos Concedentes.·

so~i

CL1\USULA SEXTA

Quanto ii publicidClde comercial. a entidade obri.ga_se:

rio que lhe!! aprouver, dentro do período de
mento da emissora; e,

SOCl.m:;

qualquer alteração neste Contrato

a.l sem que tenha para ;isso sido plena e legalmente autoriza.do,

p~

o que dispu'<:H'O'!T.'F.'m os

é de CZ$

TRINTA MIL CRUZADOS)

l3*230*OOO,Oo.(TREZE MILHOES DUZENTOS E

representados por

l3.230~aaO(TREZE MIL

DU-

ZENTOS E TRHlT1\. MIL) cotas, no valor, cada uma de CZ$ 1,aO(HUM .i

CRm:ADO}, e sendó integrnlizado no seu total em moeda corrent.e do

Desta forina, Senhor Ministro, promete a RADIODIFUSl';O E,
~aso venha a ser a escolhida para a
oxecução do servico de radiodifusão de que trata o presente edital,
a. produzir uma programaç5o dinâmica e moderna em radiodifu~ão, onde
II noti!i dominant~, será a finalidade edUcativa e c~lturc.l do serviço.

Pais nesta data, e distribuidos aos sócios da· g~g.uinte [OImA:

COMUNICAÇl';O ALO 'BRASIL LTDA.,

ll.)

LARA CQRREA MON'l'EIRO, susbscreve e inteq:tali:z:a ã irnportânl:'ia

CZ$ ..Q: ••Ql?.O.nO, 00 (SEIS MILHDES, .SEISCENTOS E QUINZ~ MIL CRUZADOS)
se~d~ representa.do por 6.-6.15.0'00 (SEIS .MILHOES SEI'SCEi'iTOS -E-~

QUINZE MIL) cotas;
b)

•

LUZIA ANGELINA DA SILVA., subscreve e integrali,;a ã .impõrtân-

cia de ·cz$ 6.6l5.000,()0~SEIS Mn~rE~~I~~Ji1'"q!s~5'0~.,E,p}lt-Pt~MIL
CF.OZMOS) s~ndo representado 'por 6·t~rei:~9,l1,tst...-:q::;3ili~Il~~:St:I~
TOS E, QUINZE MIL)

S Ú~!CO: -

iU\DrODIFl1S~O

~ot~s;

.

' . ,. .-I:r-

2~ Itin f~.e~~c:r~~~~o
Q370é, ae 10 de Janeiro'de 1919, \::: ~ .. _is-'~ ~c n~
~~
ponsabíliz;a pela totalidade do cap
50cia,.1. 4.",/

Df:' êlcordo cbra o artigo

GOYANA .L'l'DA

':tJ!...~

ã,. co'tll.S são individuai~ em relação ã sociedade, que P ~
'- conTRATO SOCIAL -

uma delas, só raconhecc um propriet5rio.

LARA CORRtA JolONTETRO

(rJd,. '\)

CLAUSULA nJ::ClMA SEGUNDT-..

lIras,ileirà, soltp.:fra, -emancipada, univcrsit&ria, residel'
te e- domicilia.da em Goi5nic, à T-3D, no'1614, Setor Bue:
no,.)ortüdora do Título de Eleitor

nQ

rll de identid;;.õc no;> 1.799. 02S,

de Seguranç:a Pública do
LDtIA ANGE.LINA DA SILVA

da
C8!:"tei'-

10.036'.210-3]

le zonn üp. 441l seção, elC de nQ 485.239.411-34
expedida pela

CO:

secre~Olria'

Estado de' Gola.s, t:!m 23/01l8G;
.

Brapileira, solt~ira; .univr;:rsitdTia, .residente e domiciliada em Goiânia, ã Rua ~-30, nO 1.614:, Se;,tor Bueno, po::::tadora do Título de Elci1:or n~ 9._~[\!'.910-07. da la
=on~
e 1390

.g~ç~O,

dentidade nO

ele de

nO

349.S0S.,::!-34

1.424.550:·e~:pedida ~.~la

gura'nça Públi-tlü do Est;:;'do de Go±ã:;"

Q

I~

Ct1rteii::<1 de

Sec:!::etar'ia

~I?

S',,-

em 2'2/09;'81;

CLJ\;USULA DECTM1'. TERt;ElRA

O SÓcio·lü3.ministrador terá direito a uma retiradA mensal a titulo p.e Pró-Labore, de acordo com OIS limites determinados pelo regul'amento do Imposto de "Renda, a figurar em cada exerci-:io, que
será levada a débito da conta Despesas Ger~ii da firmE..
cr~1IusULA DECIM1I. QUARTA

Entré' si, e na melhor forma

d~)

cJ.!"eito,

•

Sociedade Com8rcial por cotas_ de r.:;!sponsabil~dadc l';'miti!.
da" cujos ne.gÓcios. seriio ,..~-:-~ ..... .:.

I'

':-~ '~láusulaE; e condi.

çôes í!t'3aber:
cLfu~vr~A pnp·lEIRA

A so~ie~ade denominar':'se

li

RADIODn-", 1io GOYANA LlfD!'!"

'nã'lidêlde, e cxeCLlt;aCl- ·d~-...~f!!r.vi.;os de

~.

<!! tI!

diodifus}io sonora en

,:;:. como
F?':T

fi-

~ uso' dõl d~nominaç~Q ~ocial, nor termos do '~iãusull1 Oecima SeguE.
da .deJ';te instrumento. é vedado em fia.nças, avais e outros ato!!
de ftlvor estranhos a-01'\ inteJ;esses da~sociedade.
CIJi.USULA DEClMA QUINTA

As 'botas· sociais n5;o. poderão ser cedida.s· ~ terceirps 'estranhos ã
Sociedade sem o consentimento expresso ãos àemais sócios, c: d~
i'!utorização prêvi<l do Ministério das Comun:icaoões~ lia!> termos do
,estipul<:ldo na Cláu!'lula Ollart~ do _presente Contr1'tto Soali\l, e pi'l.nJ
esne fim, o sócio-retirante deverá comunicar a sua r:!:tmlucâo
~
entidade. Bm qualquer eventualidade os sócios remane<:;centes t.e!-~o.
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~IO

sempre, a pnf;;i"ência na .aquisição da13 cotan se cécio retirante.

PARANAIBA LTDA

crJiUSULA DtClMA SEXTA

F'alec:endo um dos sócio, ou se.. to!:'nandQ interdito, i

Sociedade não

!lG di5colverã, prosse$l'uindo com os remãnescentes, cabendo aos he.;:
deixO!:; ou' representantes legll.is -do sócio 'faleoido
interdito o
capital'e os Iuéros apurados no ültirr,o balanço aprovado, ou ~m no
~p Balanco especialmente levantado se ocorrido'o falecimento ou -

DEMQUSTFAC1iO DE FECURSOS TlkNICOS

ou

t

~teraição

dE'!poís, de seis mese~ da aprovacã.o do ~alllnç-o Anual.
averas, assim apurados, serã'o pa90'~ em vinte parcelas, iguals

?- -

o~'

'l'RJ\NSHISSDR PRINCIPAL
l.1 - Tipo e.Jou Modelo: RDFM-3000A
L? - Babricação: Telav~ - Indiístria, e Comércio de Equlp~

e

s:ucessivêts, devendo a prime,ira ser paga seis' meses apó~ a data da

~:rovaç'ão

mentos para Telecomu.nicaçõcE; Ltdn.

dos citadot; hav:o;-es. o capital soc:ial será reduzid.o pr2

~o~cioni:l.lmente, nunca inf~rior aos limites f?-.·XfldOS pela ?ecisão

~ 21/63,
'dc;'"124

2 ,- TRl\NSMISSOR

do então CQNTEL, publicada no Diário Oficial d!l. união

2.1, -

de Janeiro de 1.964. se, entretanto, dhsejarem os herdeiros'

o~(!prl:.'$ent"'nt~s l~gais

re~

2 •.2 - Tipo e/ou Modelo:

do sócio fàlecido o'u interdito, continua

D03 sociedade, ê ..com isso concordarr'lm tod~s os
~ever5.o aqueles des!çmarem quem os represcnt
falecido ou interdito. cUJo ~ome seri\ leViló'O
Hinistêrio das C6municaçõc!l e, !:-endo dele ~ sua

in

d(>c~ilis ~õ~i'ps,.;
s;o:~Qil..w.l

;rJ',,!,_~

~

3 - SISTEMA IRRADIANTE
3.1 - .Fabricante: MAPRA -

ação pre-

via, poderá integrar o ouad~ro social, do qu~. advirá, necessar~

alteraçã~ do pre~cnte Contrato Social (li o se~ _cO(~;í;Z
quente Arquivamento nA Juntll Comercilll do EstQdo de!: GO;l.21S. ~ 4CL$,USULA DECIMA

..

Indí3stria e comérciO de Antenas

Ltd.a

3.2 - Tipo c/ou Modelo: FMA-2

mcntu,' a

,

AUXILIAR:

Fabricação:

l ,

Goiânia, 08 de maio de 1.989 ••

S~TlMA

'::'".

Os
. lucros apurados em .Balanço. Anul!l serão distribuidoll entre"";;"

sócios proporcionalmente ao húmero de cota,!; de que ~io detentor~&.

depoit:, dE! ~eduzida. preliminarme.nte. a importânc,ia cquiv~-'
lente a 5\(cinco por cento) do l.ucro liquido para a constitu~ ção de um Fundo do R!,!serva Le.gal até sue atinja a 20%(Vinte por

CC?to) do capital ,Soe,ia1.

Para 6 exercicio das funç5es de administrador' e procurador

entidade serão brasileiros natos

f':

a sua investidura

i10

da

somente poderá 'ocorrer l!pÓs sido aprovados pelo Ministério

da~!

'USULA ntcIMJ\ NONA

de cada ano levantllr-se ã

U1\l

Balanço Geral a-

nual dai ati'vidades da einpre~a. O Balanço ll.nual levará a àssil
natura di> 'todos 05 sócios e $erã acompanhada. do extrato da con
:ta de Lucros e Perdas.
.'
-

S

muco: . ,-

responsáveis
cidade
de

RAoIO

cerg"O

Comunicações.

d~ \.dezelTibro

Os abaixo-assinados I dirigentes legalmente
PARANAIBA LTDA
"t com sede na
ITUMBIl\RA
" EstadD,de Goiás, declaram Que·:

pela

CLAUSULA otCn-lJ.. OITAVA

31

PROGRÁMAçlo

Considerando o inter~ue nacional e a tinal1dade educati_
va e ,cultural dos serviços de radlodifuS'l1:o, a Emissora, caso venha
dete,r a outorga para o serviço de' radiodifus~o em Frequênc:ia M::xiUlada.
na cidade de Trindade
• compromete-se a elaborar seus programas
informativos, educacionais e 00 vivo, bem como a
publicidade ~O_
mereial e o serviço noticioso, 'de forma a contribuir para o desenvolvimento da Naç1!o. ,através do aperfeiçoQmento integral do horr:em
brasileiro, .observando entre outros, os seguintes crit~rlos:

Se acusados forem prejuizos os memso slô!rão suport,!
dos pelos sócios em partes proporcionais ao numero

de cotaI>' de que aio detentores.
CL1.USULA VIGESIlA"J.
.

o) - preferência a temas. Butores e ~ntérpretes nacionais,
a fim de lncenti ver e cUati vidade do homem brBsUei
ro ~ o desenvol .... Imento das empreSI'l.5 produtoras naci~
nais, com 8 consequen-te nmpl1açfto do merendo de tra:
balho ligado a todas as ~;Uvidade!; art!sti~8s;

Fica eleito, desde jã, com renúncia a qualquer outro, por mai.&
privilegiado que seja, o foro do'! sed.e da Soc.i.edade para dirimir
quiaisquer ?-issidios que, eventualment~, venham a surgtr entre
as partcc contratnte.s.

b) - respeito h

dife:renc:1açOes regionais da cultura braslleira, procurando relacioná_las em seu pr6pr1o ecn
telli to ;
-

CL1i.USULn VIGtslMA plüHElRA

Os casos omissos neste contrlJt~ Social carão regidos pE!los di!.
positivos. do Decreto nO 3.708, de 10 de· Janeiro de 1.919, a <':,!l
ja fiel obscrvãn~ia,b~m como da!; ?cmais cláuzulas desde compr~.
misso, se

obri9~

os sócios.

L, por estarêm jU,l'õtos e contrat<:ldos!. i:l.5sinam o pr~

b) - tnanutenç~o de elevadO sentido ético, raoral, dl/ico e'
patr16ticoj e
'

i.cnte Contrato Social em tres via~ de igual teor e

for~a na presenç<:J dàG tc?temunhas da Lei.

d) - fidedignidade da fonte de lnformaClIo do fato
antes
da emlssllo da notIcia c observ.§ncla, na PUblicidAde,'
de norlllas t'iticas Indispensáveis à proteç~o do p{ibl1-,

co e do consumidor.
Goiânia, ,25 de . Setembro c1e 1.98~~
..,

A progumbçgo de emissora deverá~ atender hs est!puleC:l5es
~do Regulamento dos Serviços de RadiOdifusão, assim como dos arÚços
11 e 16, §§ ,,, e 2" do Det:retLt~lei n~ 236, ·de 28 de fevereiro
de
1967j Portaria IolEC/IolC 56B. de 21 de outubro de 198D e Portaria IolC
n Q 55 de 25 de Janeiro de 1974, modificada pela Portaria
de março de 1982 •.

Me n Q S21

B2', de 24

A Entidade obriga-se:

DEMON5TRAÇAO DF: RECURSOS' TtCllICOS

,Quanto
1 -

TRAUSMISSOR

1.1 _ Fabriel1n1=e : Telavo Ind. Com. Equip. Tc1ec. Ltdll..

~

publicidade

~

D) - B llmiU._18 8 um máximo ele 25% (vinte
cento) da programacl!õ diárb.j e

e

cinco

. b) - a conservar em seus arquivos, por prazo de 60

1.2 - tipo e/ou t:1odelo : RDFM-IOOO-A

por
(ses-

senta) aias, devidamente autenticados pelo rcsponsli_
2 -

SISTEMA' IRRADIA1~TE

2.1 - Hapra Ind. Com. ,"-ntenas tecla.

(faiJricante)

vel, os textos de toda li. programaçlio J-rradIada, discrIminados por dia. horas e minutos, parti serem con
sultudos pelo Org1!o Fiscalizador, quando

2.2,- FKA-2 (tipo e/ou moo!!lo)

necesdrlo~

Quanto BO serviço ~ . 8 Emissora compromete-se 8
destinar no mínimo 5" (cInco por cento) 'do horário de sua programa
'çteo diárla para a transm!ssllo de serviço notJc1oso.
Goiânia. 14 de outubro de 1938

LARA CoItRtJ.. MonTEmo
Sõc:in-Ger.:ente.

QUQnto à programact:i'o educ<:lciontll, a Emissora compromete_
se a destinrn gratuitamente, h autoridades ou ti quem suas vezes
fizerem, pera ia irradhçfio de seu!: programas educacionais
assim
distribuidos:
>

~9
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f Prilu'lro - çu.prr .. OiretorL. f ... r .~.cut: ..... _

horário

que lhes aprover, dentro do período de funciorlomento da
E.1ssore; e

tll!

E.tacuco; ai da1i:b .. rl"õ", d~... roluni'; •• ;

l .. ~.

...

relu ta.ento. referente .. ' k.d toru •• a

decreto. I

""

prática doi .tel n.c~.I.írio. ao' funcfon ••• nto r ......

- 75 ($etente e cinco] minuto!;, nas mesmas

cond.lçl'les

~d

Lu" da Sociedade, poda.do inclu.iva:

El05

_'h.dos e dom! ngO$.

Obriga"Q.li

b)

Contt'[r

adquirir. alienar i.õ:'aí.. ou .ó _

COlut{tulr ~"nhor d. o.ualq,.ar ~tur ••• ~

vei.: c}

d) dar benl lIlôveia e illêvf'h e • • liaru ...., Hduo:::i ....

Quanto. progumaçlo .!.Q. vivo. o 4ue dlspuserem os Poderei
Públicos cOf\cedente:i.

ri. de &.ranti •.
CLAUSULA IV
A socic:d&dr, grdiante previ.a aprovação do poder ·conc.nchntc,

Desta rprma, Senhor Ministro; pl'o(t,ete.
FÂOIO PARANJI ... BA.
L'J:DA
,c.so srjl • escolhid!l parI' l!!lI:ecuçlo do serviço de ra·
diod1fuslo Proposto no EditeI nll' 254/~S , • produzir urna prog.ramll~
çlo dlnAmiC8 e mod!rna em t6cnlca de radlodifus'o l onde !lo nota d.E,
Minante será a f'inal1da'de educativa e cultural do ~e:rv!ço.

l:'â dClJign.r gcreRtl!

011

con.tit,,ir procurador

tica dI! atoll de 3er;nc1.

011

COII

I ONtCO - A Sociedade poderií abri.r filiall, roHritório ••

'ucur.ai. Ou I .. ind •• c. todoo Tarritóri o '

Nacional .t.:lIprl! que a •• illl convi.r.

~.
Goiãnia, 21 de outubro de 1.

A El:lprl!1JoiI S()CIEOAOE TR.INDADENSE DF.: COMI1NICAÇÃO LTOA.

gea

t u i por tLn~

lid.ade a exp1ora ç io de Se;rviço. de; R'dioditu.ão. co.pre.ndendo
'tranllnli:<lll;O dI! 1I0n,
Ílugl!ns
nlido.

tf ,/f--G ,:t~t.v

Jé:f

PQd~

pOdcr.'lura pr~.

ad.jni.tl:'açio.

(r.diofu.Ão .onota)

I!

a r:ran ••!I.Ão d . . . oru

(tl!le;visio) e o pr.lo de durlçÃo lerá por te.po

l!

tnduerl:lli-

I P-riluit'o - O inICio de; Itidadu d. Soeledad. dArii
tio 1°10 ' .. ia conç"l.io'niír;ta ou p.r.i •• loniria p.r;"

M1>.C!!J\DO SOBRINHO
GeX"ente

eXl!cução dos 'flrviçol de radiofulio. por prerro.atl
CONTRATO

va do Poder

.~OCl/,t

Conce~o e•• o~erno~l~

~_
palaj~lt;!

I Sl!lundo - A Sociedade rellr-'I!-i por e.te
to, p.da I.•d

coro"'·"

JOÃO RODRIGUES FrLHO, brasileiro, casado.
tabilillt.a.

r .. "idente e; domiciliado n", .. t-.l Cil.pit.ll ;

16. apto. 302. Setor Marista,
atub.-Ooi.á".

portador da C!.

nucido
RG.

til

Ru.

14ii.

laçõl!i I! t"egutall\l!ntos ,.pcocItico. da radio!u •• o ..

Bloco'

terá por finaLidade, educativa.

O~.D3.100 na. Cidadl! de. Col

11.699, "xpI!Jid. pl'l. sIcfao

I!:II

I Terceiro - A Socied.dl! •• .IulSa o co.pro.l.so d.

do. p~lo CO[lire..lIo H.cLon.I, bi. co.o .. toda. di.\,:,

271"-Centra. nascido em 08.08.J9,

.içõe.- contida.

pOl:t.ador da CIo n9 RG • .3.448, e>:pedida pe;l" Ordenl do!: Advog.ados do

taria.,

!r."t1 ~= 26.04.71'.. portador de Cartão ele n'1 004.043.141-0,,;
JOS~ DEN[SSQN DE SOt!SA,

funcionário público,
Goii5
n9 RG.

rl!'ide;nce

ã Rua Fran5r.:i.co J[)5~ da Silva
66.963,

n. Cidade; dc Silvinia-Go.,
tt:lIl f'ntre

bril.lIilei["l). CAn .. do.

n9

Po~

LIEL, Dlcreto •• ltelula1unto.,

r'diorua.o . . . nio prOIlOVl:r qua14uar aalra ..

_o

d ..

.u~

tut.ri. ou tr.naferil!lcia d. cota. rapr •• lnt.el ......

~ ~ Cent.ro. pDrtlldor rl#t C!.

29 vi •• expedida pel .. SSP/r.o, e;"l 2,).O~,8j,

UI

tn.tr~çõ,. e !ior•••• qua axi.ta. ou vt'!\lliatll'

• ud.l-tir. rfi!erant.~t " ......plieÍ-veL • • 0 .. er.,íço

domiciliado na Cidadl! dt'! Sil"ani~

l!

_

çôe. ~nt.lCrnacion&i. e r"ula.ent" • • 1\axo., "prova _

do. rellidentl! e dOllicili.ado na Cidade de Aplrl!cidll de Goiini.J.-ca.'
nÇ'

'

lntot:llt:lti~

l-ubClletl:'r- .. e &0' preceito. e.tabelecido& n ... CO""'f'II'

JOS~ NEIDE ARAUJO. brasileiro, caSAdo. ad"oSl;Jlua Antonio Barbosa Sandoval

r:.ultural,

va, corurcial, I!.ta ültiJul lI!. pr_jullo d •• .ll!lIIai ••

1

10.01.64. pOrtador do C.1rtão CIC n9 011.151.201-B2;

i

dai Sac;t'!d.de. For Cot •• e

do Cap'ital. 5Q~ial., .a.
der cOllclI!nde;nta.

nascido'

&

pr .... i .

au'tori.~.ção

do po •

portador do CIlrt:4p eIC nÇ! 010.625.301-87;

.. 1 jUlHos e cOllfbinado A consti.tuiçeio de uma sociedadi! por

eóta, dI! relponsnbilidadl!
elau:lulas e condições;

liClitatia,

quI:' &~rã rl!ll:ída 1:Iob as $e~uintes
I Quarto - A. cotaa repre.l!ntai ..... do· c.pita! 10cI-

CLAUSULA I

.. 1 .ão in.I.i.niívei. « inc.ucioniv:ell a a'tranaeíro,
A Socieditàe gir .... rá s;<Jb .. denominilç:iío sDcill1 de,

SOCIEDADE Ti:INDAPEI\

011 pe"D •• jurtôica1i

SE Df. COMUNICAÇÃO LTDA,. 'da qual f.ri o UIO .os SÓcios Diretor!"!: en: '
conjunto ou isol.damentll!,

.ab.aixo nO!lJead-os.

cio nom,., d. Sociedad,., ew n.gocios e.tranhos ar.>~ obil:tj.vo~ SOciais,
tais COIllO:

fianças,

endo:';I:o$,

ab~nol,

,

ficando vedado o I"wprego

IPvais,

Nltnh.u.a .lt«raç:io conçratual ou •• taturi,
'

do Hi-ni.tirio d'l Co.unicaçõ •• :

hipotl"cas. penhores • •

I S«lI:to _. O. adainlatradora._ .ão 1»r •• ll.~ro. n.~o.:

etc.. elll f'vor pelllJoal ou de ttrce;iros • • ob pl!n .. d!" nulid .. df'! do &tco'
rl"l.ç:iio
Socie;duie.

"!li

e « invor.ltLdura no. CirilO • • o.ant. poder. ocorr.r

f Pritae.iro - A Soc.iedalioe te.ri seu fôt."o e S~dfo na C:.ü.dt
de Trindade-Goiiis, i Rua Goiani Prates til!'
Olivltira,

Qui.nto -

ria podl!rã .er realizada ai. a previa Gutorlllçic>

•

d.poL. d. tU'I • • ido aproy.dol pelo Hilli.t.r'io

da.

CODluntc'çõ •• i

aI} 155,,- Setor Su:'.

CLAUSULA VI
O Capita; social

CLAUSULA I r

r.«do.)

,,1:.

d. C.'1.100.000.00 (Nu • • ilhao • c •• dlil CTIl

~

A So<::iedade. ~et"i adllin.istr.da e represent~da pc-los $ócios Dirl!torcs
e.u jUiLO ou fora dele, o~dl!cendo .. sl!guinte di!lcrilllinaçao de carsos:
S~CIOS

"JOÃO RODRIGUES FILHO, Díre;tor Geral.
JOst NEID~ ARAUJO

• p'ir~,tI;or Adlllininrativo.

JOSf DENISSOl> DE SOUSA.,

üi.rt;tor COllereil".

Joio l\odrisue;. filho

174

C&ll.OOO.OO Cz'

JOlé Neidfi Araújo

363

CafLOOO.OO CI'

36).000.00

'Jo." Denil.on df: Sou ...

]fi)

C.'l.OOO,OO

16).000,00

Tot .. lt:undo
S" Segund. -

A represenrAçio d. Socie;dadfi nal

,"ub.ctlto. re.li:udo e

b.m COIIIO qual

compl!te ao Di.retor
to

C~lIl

Diretoria: a)

l1~i dt~
cer~oderii "rtt4'
~

I '

Ser'~o o)·rigatori.rnpnt.f'_ .assin.do'

pela

relatótio anual das I.tí_v id"'de;a

Q.

In.trU~

cp.

o outro Diretor isol.adilro.ente;.

I Tetc"'ico -

lnt_lratlll.dn • • •o.d.s eorra!!.

te do pai., no ato da ••• tn.tur. do pre •• nta

qtler •••

Rep.rtiçio Piiblic .. h~afl z!yadl). '-.

c:fh.ooo,oO C:r:ll.lDO.OOO.OO

I I"ri •• lro - O c.pit.l .oei'l .ncontre-.a tot.hunta

auas r;1.açõell col1l te-:yceiro,. ~ll",
juL,;o ou for' d@l"

l.100

C.,

)74.00",00

Socil!dadt. 011 IUlanços e ali Co'n.t. ... de Lucro,

I!

da

P,,!.

da ••

CLAUSULA VII
O. lucro. a oa ,rlljuÍzo • • purado. no. lalanço. al1uaL • • • ncerr.doa
llta 31 de. det;ot.lIlbro de cada .no • • • rão dividido. ou .upertado. p. los .ocioa d. c'oRfar.idade; coa •• ralpactiva. eot •• d. cadl U••

f Quarto - Se;rao ..... in .. do. pl!lo Dir.tor Geral, Di-r+-t:or-Adrdni.. trativo e Diretor Com..rci.l·: a) Alienação e Gtavaçio dI! Gnu. le.l os he;ua da Sociedade,
O aceite, • I!.i •• ão, •• que..

I!:

endos.o, de chequ"'s,

cambi.ah e de outros thulol de ~réÚt~"': c)
g.'Ç:ÕI!I

<tUI!

ve.~hal:l

li

Obri

one;rar a Socif:da~.

CLAUSIlLA VIII
O, .óeio. dir.tore. podarão ratirar •• naal •• nta pal:a .u •• d.ap •
••• p.t:ti.-.ulare . . . . titulo de pl:'O Llborl. a. iaportância. 'lu. {arI!. d~ COIlU" ac.ârdo e.tsb.l.:cid ••• dentro d •• "pol.ibili.dacla. tin.!!
caira. da Sociedade que •• r.a levadal .. debi.to da cont. ne.p •••• •
C"rat,

1!l

1\&0

Cj.AUSULA III

poderão ~ltr ..p ••• ar o. lL.it •• plrllltid". por laL

CLAUSUL.... LX
2 a ae/,:uinte 4 e!cala de substituição d-oa Dle;dbros' da Diretoria:

Ocorrendo o fa1ec:illt'!nt.0 de; allu. do • • ócio •• I' !louve'.cordo

Do Dir"tor Ger.l pll-lo Diretor Adgini.eratillo.

não havendo lllpadilltentol,.al. a. n.rdli.ro. pod.rio I!nt..- .. l:' p.r.

a

15053
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locled.d., Mediante providência. lel,i, elb!veil,

acôrdo ou a.latindo i.pedi.ento

I Prt•• tf'o - A repreutnt ... ão da Soc.i:edade na. relaçêes

la,11 o. havere. do fahcido le -

coa tercelro •• ea jufto ou tara dite, bem

t .. I,lt1.1lI01 hlto-deirol, no prazo Jaiixiao de 12(do%l:)

rio p.'!ll aOI

to.ando-Ic por b •• e

all'l".

n.io havendo

Dezembro de 1989,

coa0 qualquer !.ep.rtiçÃo Pública Federal,

.

ratri.onio Líquido .... Sociedade.

Q

I.t.dual ClU Municipal. eOllpate ao Diretor
.(

tFO_ D l:re tal' ;i.so 1.d&lIIen te.

rato!' ·Ceral:

tara cllrtai .. quaílqulu· dúvid •• qu", n.o po • • • • • ",r rluolv[d.1 ... i-

fie' de.da

j.

eleito o fôro d • • ide cio e.[.bel"'cieen-

a) - O "",latório Anu~i.vid.'1dc d.'
Sectedadl!. o. Balan;oS'

t&HII

no pra.",nc. C~"Cf"CO. Ipticlr- •• -ã a lo,ill.ção'

0"': •• 0.

&1 - AItenaç." a Gravação de anuI Rolar'

o. 5"D' d. SocIed.de. O
.i" .• aque • • • ndo ••".

villnl' •
!

a •• l ••

jUlto.

co.ldn_dol ••• in •• o pr""f'ntl"

I

&t ..:.

instru •• nto. n. prc"nç' de dU'1 te.teaunh• • • alor •• e idône ••
t,vrAndo- •• crli, e.,.plar",. d. i,ual tll!5r •

•Cl'

ai Contai dI! ,.-

I!

Lucrol e Prrd •• :

'!:.A_t~l~..!l.!.
O.

•

Serão obrtg.t~-••• inados pelo Di-

f.1~I::u..!~r_

a ..... l •• nte.

-

0.1'.1., que poderá agir elll ~onjunto coa ou

~'!..~
A Soci.Jadl I ' dil.o.1v.r. no. calOI pr ..... i.to. ea L,i..

[or.a para

OI

el"

Ih ... i

fi.

.ceite • • eai!.'
dI! o:::hequ"". c.!!

de outrol t!tulol de criditol;

Obrl:,,, .. õ•• qu" venh •• " ollerar

S'octadade •

firu.

CLAUSULA

rIr -

d. 1989

Na 'Iuinc:i. do Diretor Ceral. o' cargo ler. a.aul.ido palo Dtretor Ad.tnilttr.ti:'Vo e Co.arcial. CUllpre
•• 'Dtretop Cezoal tazer executar .'te f.tatuto:
daltheraçõe,

a.'

da. reuntõe,; •• let., d.creto, a r,!.

lut •• entol rl!d~erente, • I.adf:otuaão aa pritic. doa'
aece.,il'1:o, .0 fUDe:ton~."'nto 't'elul~r na 5tH l!.

,&1:1:1&

dade. podtlndo tnclu,:hlf::

011 -

Contrair OPJrl'''ÇÕ'''S:

r.} -

Adqui:rh. "UenU' t.ÕVIf: ta

• • õveta:

e1 - Conetlttt.tr penPa.or de qualqull.r naturet. õ
di - D.r t.n.••; ... :1:. ou t-õ'Vet..
alienação ttduc.i.

a1!t.
ChO~ULA V

..

e..

da larantta;

f QPAUO
A.. cot ... :r.Pl'I!: •• otatlva. do captea! .oct.l .io in -

~

caueton~vei:a a •• tranletroe ou re'lo,. juridica.
jn'ti'féi.veil • • • tr.nleirol

o.
DOIOJeS1RAÇAo Dl: U.CURS05 l[ClUCOS

.

ad.:tnt.tl".dar." aio b1!aetle:l:ro. nat". cu natura-

lfeadlu;...' .a.t. d. dali .. nl!ll e .. hll...... ctdura no.. e.rI • • • õ.enta pod"''} oeo""."!' depor. da t:r" • • !do a pl'o".~ ••

I

-

1.ÃIC~ I

550_

CLAUSULA TI

1.1

r.. bricanlco:

1.2

t.Jro r/ou .ndrlo: F10I -~.:OO - 101

-

pelo Ht?,t.cu·to da .. CO.Untc.ÇO ....

O c:.aplC.l ,oetal ;

I

E

M'

sih:loa

~otaa

314

João lodzotluel 'ilha
F\E - 2

...'c•• •

.<-

lIo.inat

Total

t.4C1

IIc ••

J74-0.0,

XCz$

363.0.0
36J.OQ

N.U.. Araújo

3.,

Jo •• D'nl •• oo d. $oua.

3.3

ICII$I.aO
lIedt,OO

l'ICz$

Totat t I':.ndo 1.tOO

1Ir::.$l,OO

lIea$1.100,00

JOI.

t.Jpt' ~/oq _odeIo:

2.2

da IIc&$1.100.0Q (lIu• • U

cru aadoe no.... } a.a t. d lacrt&u Idoel

Li'S Eletf"(lrl!c Ltt1••

I,PIIM&IkO - O eapit.l aoeial eaeoncra-,. total.'a-

t • •ub.errtl:>. r.altaado e ibt.,ralil':ado a• •ollda eorrent. do 'aI ••

110

ato'

d • • • ,Inatura do 'r.aanta In.tru •• n.tl?'

T~r.o'

"

ALTtUçlo Dl COMTkATO !OClAl nA

!!ll!.P:,or. nnCOADUS! DF

29~n.,

~

f S'lundl:> - Moa
do Art.
do
cret& ,.da"al 1)9 ]70e d. 10.01.1919. C!
da .õr::to .. ra.pen •• flUiz. pela totali-

COHUNIC"ÇÃ~

'

dada do capttal Soe!.!o

Soet.!.
Joio IUtO"ICUtS ,fLIIO • • , . . n.lro, ea •• doo cont; .. i l i !
,a. r •• loI.llt • • ' •• f~l".60 ".'l. C.p't.l, ã Aw. r-lO. Qu .. dra llA
l.c. t. C.a. 1. !.~&, lu ••"'.

1I • •

ciclo ••• 0$0.03.40, n. Cld .. d. d.

• c,,".-C'lá •• ".rh,dor ... CI. lC. 71.'"

•• ,.dfda p.la SIC/cO

Cai

••

10Sr MEtOl AlIoI:JD •• , •• n.tro. c ••• do • • d .. o,.do.
•

, ••

•• CI, IIt ac.

"'0

1 "t 211. c.llltro. " •• ci. . . . . OfLoIL)'J. portador'

tH

...

CO.HÃo

ele

JaSr oucrSJOlf or

'c.

t~""t'(lo

r •• !.

,. ""lo .,p.,U"a ,.101 01' •••• 0. Adyo ... clo. do Ir.sIl

1'.04.". ,ere ••

" •• U •• t

' , •• cl.~. J . . . . . .

.. t •• de tlual teõr a ror ••• junt •• ent. eo• • • c.ate.ullla., .a:lt>!·a •

~. ct,h,h •• Ap.r.eld. d. Coiânia-CO • • lu. Anle

oIo.ldll

.e ••• e .....

••

-0"'•• t

••

11' 004,0'1.1'1-04.

~OUJA.. IIr •• il.("o. ~ •••

"e-.

tuncloa~

"oa'clU •• o lU CUad. ~. . Sllvâni.-GO. i
!lo. (a.trD. ,.rl.d.' •• CIo IC.

lu~

'6.9[,].

Jt "ta • • • , ••U •••• la .,r,co • • • l).02,1]. a •• eUo aa C'dlde d. sil".e:a-Ce . • • • rc ....• d. c ..,ti. eIC e" 010.11).)01-".

O.'~ •• ,.(("' t., ••••• Plr •• ia t(r •• SOCUDAOl T111I01001)ll5r. D! CDHVIC1C~

c..,;.

,,l.o t.TO", .••• ,,{ ••••• I. r •• I.tr."

111. Ju.t. Co •• ".dat do l,tad. Ih

at \:.LiJOnllLJ •• t •. 10 ••••

r •••••• CII.a • • côrd ....

•

r.,oh'.:

•• \ •• t .... I •••• e • • • t •• te'.t;ie . . . . r ••" .tr.".r . , eI.ulul •• nra,

11. 111. T • ~"arr • • J •• t

CUln:,'u II

•

lo •• (

•••

'11'''.'.....

'I

or.

'tI

C... B'atll So('f.l • • • quais ~.!

f " f • • • llr.4&

p_tll>' .ócIo. D1rate-

~t ta .. t.\..~_u.,~.... '-:... .......,,_ ,\c., .... ,s,v~ &~,.-..

"

"".fl.,."".p.,.u:,~......"J.J..""
BRIIO 'IETO

COl'«JNICRÇÕE~

CQHTRnl0 SOCIAL ~ ~

reo J •• e , . " " ' " ' ' Pla., 111 •• MaC'. Araúj. a lo •• D!.
., •••••• I ...... a p'fe 'r •• Ua •• t., .. SocI.d1.d. a.ri

I ... ,,, •••• t

•••

,.Ie Oh.ror C.ral. Jo." '''drilu ••

'i-

1l• • •".'(111 •••• , •• _'.r • • '.('rJ.Ja.~.o de c.fa O':
J"lo tODItCt'lS Pllle - DllIttll CUAL
Jolf !fatOI aulUe - DR1TOl AOlCtU1Tl.Tt'lO l
.lIetAl.

co-

OI

tir.o. di,te tnltru •• ato de Alteração C... ntratual. aa,in • • • • .] (tr.tl)

ldôn.a. que a tudo pr ••• actara••

10.0l.U. tllft.~e ...te ~U't.o e t c . ' 0l1.U1.201 ... 2.

4 •• t •

I. a"t•• por •• t.r •• jultoa • aetl.do. coator..

,

r....

"_lo IH ....
ln'lt.t'"u",.n1.o p.r .. 1cular.
WZAHR toI0REUA DOHIHDUE8.
brnllein,
.. olt..~r..
EMp".,,'rla.
dO.-lc:11lada ....
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Cidade d" Goi'inia. E,'St.l\do de iloitlG. onde
teM

t'C!!>idência

ml

RU;:l

3,

. 1\.

divida

ele qualquel'
f1iltU\'CZ;!.;" erü'!Õsii:o.
endci'5~o
ou ... '11 .. 1 d~ notiios pI"oMissbriaz e
dH'!ques'l eríss<'lo, aceitl;!, ~ndo~~o ou aval
de crédito de qualquer hature2i1.~

623,

Edif"1cio
H.ül
RB5!óí.
apto.
901.
port.õ1dora dtt C~duh d~ ldent.idilde - fi.
',.592.760,
l:!Kpedidll pela S8P-GO,
e

inscrita
do

no cadastro de Pessoas Fisic.as

Mhtht.erio

da

FilZQnd,,' '~ob o tl~
DDt'UNGUE.5

~49.774..251-'<!.O;
ELDQ
RE\6
~NIDR.
brasileiro,
E.... pl'l:!'3~l'io.
"dol''licilitldo na

b') - nos atos de qui1.uçiio ou exonel'Bç"ão. de obri9Õ/oÇÜf'l'5 de terceiros paril COlfl a 'Soc1~dBde'l

o;,olt.eit'o,

Gidõldll de
Goiânia,
Estado de 601115.
Ollde t.eM
residênci ... n" R\Ja 3, n.
623. Edifício
N.1M Rilssi.
apto. 901,
pOl'tadol' da
Cl!dul;r, de Identidade
fi.
1 .4't4.31~,
eHpedidôl pela SSP-GO.
e in~c,.ito
no
cadastt'o
de
PIOHHiOll':>
Fisicõl'i
do
Minis'léria
dü
F<lzend<l
sob
o
1\.
<449.774.171-00;
HARIR RUGUSTA t'lDREIRA
DDHINGUES,
brao;;ileir-::".
'501t.eiT'a,
Ef'IIpT'es~ri'i).
do!>\icill:ada 1l<1 cidade dE!
OcUnh,
E~tadQ
de GoHt!;, onde tePo\
t'esidtmcii1 n<l RU01 3. n. 623, Edif1cio
H.. 1M Ril~"'i,
apto. 901,
port.ildara da
C&!du1ii'l de Identidil.de
n..
1.514.066,
expedida pela SSP-GO.
Q. inscrita
no
Cadastro
de
PC§$Qa<.ã
F.1~1cas
do
Hin1!tttll'io
di!
Fazenda
'!Oob
Q
n.
501.290.391-53, tinha", e t~/I'I el1t'r~ si
Ju~to e contril-t.ado,
cantit.ituil'. CO/l'lO dp.
f.to
const.itu~M,
u/I'Ia SiociedadR par
cotas;' .de 'responsabilidade li~it<lda. qUe
~I! reger\ol pelo Decreto no.
3.708, de 10
de JanéiT'o de 1919, e dêMlli§ dil:;posições
legai"" que lhe fort!1'I apliciolvt!i~, e.
c!lõpecLl1Mante. .
p~l .. ~
cl4usula~
e
candiçues.> que, ~(JtUil e recipt'ocaMlliln"te,
"e Qutorga~ c a(:.eit,llIM:

CLftUSULR I
- É
con'Jlltitu1da.
sob 11 denoMinaçio dI':!
BARRO
PRETO .CO~UHICA1;OES
LTDR .. ,
UMa
socied.d. pOI" cot.~. de responsabilidade li~itild:a, CO" Tora
e '5Iift'ljll jurídicb!> nil Cidilde t!Qo "ri\H:ladl!-J30~
es.\-.a n~ Rua:
Eugênio' Jardi~ n. 247. podelldo "Abril' ou fecl:lilor fUiais e
out.ros ~'St.abft,lesciIl\Pl\t.01. ti., qualqu2r parte da t.ar'l'itOrio
nacional, por ato de sua garOnci<l ou pdl" dt!lib.~ação de
sf!cios que l'ep'l'e~ent(!M a Maioria
do capitlll social e
..pT'o..... t;:~o do Podel' 'ití.l'oliço Conc.edeu'!."".

-

nos 3t.O~ de ~lien<lçio de bl;!lIs i"'ÓVIÜ<:", ou df'l
qualquEl' bl3M integrl'ldo 1'\Q atJ.vo perrr.ii1nent.e
da sociedade, be(1\ assiM nil constit.uiç5a de
bnu5
r~;jis
sabre
os
bens
aqui.
especificmdcs, c,

d) -

nos atos de can5tituiç~o de procuradores,
selllpl'e bl"a!=iileiro$ natos. e5pecificadQ~ Os
podel'es conferidos e o seu ter ""O , nos
instruf!\ent.os
de
Mandato,
e~ceto
na
consti"c.uição d-e .procuradores COM o ... POdl;!'l'~~
da t::l'lausula "ilod Judiciill.... que podl"."rá ç,er
conferi.do se,f'\ 'r.prllto.

c:)

Xl
- R sociedade pagiior'á ao S6~io-Gerente
reMuneração I'Ien~;;:.l,
.cuJo vOllor
será
fil«ldo pO'l' decisão da Aso;oef'\bl~iil 6eT'a1,
não .potl.el\c.o.
entretanto, o s(>u "alor 'total exceder ae lif'lit.e MáxiMO
per(1\itido pelii legislaçao da lfllposto de Rcnd;l; para débito da
conta "-DespesiI'!> Gerilis".

CLÁUSULR

XU - É ~){pres~ ved~lltilizaçào
d..,
de\\tuililll'lçaQ
social dil
socied;J~e.
eM
qu .. lquet'· 'negl:lcio estranho aos SI2US i n~el'~5ses sec 1a i'!>, e
12!õpeciilltmnte efl\ SilqUC$, .lJ:üs.l2ndossos 1?u.outT'i'l ql:la~quel'
forMa iJe garantia. sob pena de rI;!5ponsabl11d'lid~ c1v1.1 e
c:,.iMinal das 9bcios cotist'ils que o fi'2e'f'~t'l.

CLl\USULA

XlIi}
- SOMl;!nte COI'I· pd~ví~ autorização da A~'SeMbléiil Geril1., a sociedade poder~ a11entar
ou hipo"c.ecal' bens iMb.... p.i'50. '\.i'âtlsfel"ir au c.el!~t', di,'ret.:a 0'.\
indiretillllelltp:_ il5 !>uas conCcs,!ioas ou P~I'''''i!>5ões PiH'i1 ..
execuç:il.o de, ~@rviç:o!ô de r~diodifusão, el'lpenbür ou dar . '~M
il1.ienação ridUcitlt'i:a o§ ben~ sociili'5 Villculildos ti exploraçao
de~sl1~
outorgas.
obedecida9 as presCriç6e!i leqais
e
ll e gu1a l'lentarl!'!i.

CLAUSULA-

- R sociedade é- COl\stitui.dil eloiclusivaM.ente
XIV
de b·l'<lsílpiros de fOl'Mo< -que.o capital
social, TIa 0;.'11<\ t.o\1Jli-dade pet'tpncet'á ':liE!M.Ç\rC iI peS'-'ioas
f5.'5icils bras"ilt'!'irils •

CLÁUSULA

:o~foO~;~~~: ~~io s~n~~"?~~ç:~

C\.flu.aU\.t' \ \ .
..on~·1I2 iMilgen'!l; t!M. qualquer localidade tl.o tt!rrit.bt"io naciorilll, Med1õllnt.@ conce5~iio ou pltr~i~~io do Governo Fed.1'al ..

- O quadl'o de:! TUllcionâl'io'1ó dia
XV
fOl'II'.ada 'pT'~f",p"'nciillf<lente de
ou, ao Menos, ~p.t'::' constítu1do dI;! 2/3 (doi~
trabOllhildares nacionai~.

CLÁUSULR
CLÁU8ULA fI 1
- Cout.ituidil POl' praao di! duraçjo
ind~tl!!l'Minada. a sociedade pode ~et: di5solvid~ ôl
.ql.lalqu.r teMpO pelo co,,-s@ntiMl!!nto dos <;ócio~. obsE!rvando-'!";e
qua1l.da de 'Sou" d'i.'1so1uç~o Q'S preceitos da Lei especifica.

CU\USULR

XIJ I

so~ente 'S~l"ão

I.V
- O I:<lpital social tot.. lto\l!n't.l'! ~ub!>crilo
e
int@gralizlJldo. ue,.t~ ato. el'l Moeda legal c
do Pah • de NC7.S 1.S00 r OO l Mil e quinhentc"l
cruzado~ novos) dividido el'l 1.500 ( rül e quinhen+.. as) cotil$
no "'11101' d. Nexl 1,00 (hUM cT'u:r;ado novo) cada Ul'lõl. •
fici!
dht.ribu1do ent.re os sOcias da sl;!Quint.e -fO'l'!I\i1~
CL.ÁUSULR

l'l

sócia

li

SUZRNR

(quiuh~tl1:.OlS').

!'lOREIRR

OOHINl3UES.

- Pal'õl os caT'go!'; rlp. locutores.
r@datol'e':> e
encilrregados d;u; ins.tal<1çõcs el6tl"icils,
ildt>lit.idos br<losill;!iros.

X\1tlt

caho.:> rl:!pre'Sl;!n\..<Itivas do
ca~ital
social sio ilHl.lien1:!Veis e incaucion'âycis.
pessoa~ Juridicas ..

- A.<:>

p.striiongeiros ou a

500

cot..s de- NCz'& 1,00 (hulfl c.c\.lzado

noyo),
no
valor tolõll de
<qulnhent05 Cl"uz<ldos no .... os) ~

NCzS

de

XVIit
- R ~ocied .. de. por §eus s6ciolt, obrígõl-se :a
c.utlprit' TigOTOs:a.kl!!u+..e ..~ lei!i, l'egulatl\e:ntos e in~t.ruçães eManadas do Pode'l' P<Sblico ConcedentC:!.
.... igent.Q!i cu qUê venhaM <lo viger, refe'l'cnte'a :. radiodifu'ião.

CLÁ.USOLA

-

teT'ços1

CLÁUSULA

cO'l'r.nte

• )

socied'atl~
'ó
bl"a~ilcit'os.

500,00

CLAUSULR

XIX

- NenhUMa
r~tlliz~dll

;aHerilçiio cont;r<ltual pod~r~
seM
pT'kvia autorização

o;:;el'

do

Minist.êrio dOiS COfomnicaçoes.
bl -

~Ócio

EU'lO REtS OOlHNGUES JUtHQR. '500
(quinhentil~)
cotas de NC2!1'lrOO lhu,", t:ruzílda
noyo),
no
valor total de NCz:;
500,00
<quinhent.o.s ct"uz-adoQ novo!»;

1IIIb

CLÁUSULA
delas.

c) -

CLÁUSULR

ilI 56cill HFlRIA RUGUSTR MOREIRA OOHINGUES.
500
(quinhentils) cotas de N.E:zS 1,00 (huft\ cruzilda
no.... e),
no
vlllor t.ot;'l de NCzS
500,00
(quinhentos cruzados novos);

V

-

R

t'e5pan~"bilida.de

de cada

stcio

XX

rcconh~ce

- A,; cot.<IS sl4.o nOllli llativ';ts P. indivisiveis
efil relação à sociedade, que pl'lra cada '111I11
llpenas UM único propricttl.rio.

::l"C~:~ ~~P~~~~s'1~~:::~

CLÁUSULR XXI,
estranhas l
sociedade seM pdJVio consent.il"lento do PodP.'r
Publico. Concedente e de todos Çl5 sflc:id5. e se
obsel'vi'ldo o
tli~po!õto na~ cl~u~ula5 'Seguintes, nenhUM 'Sócio' se interessar
peh 'Sua aquidçã:o.

nas

for~~b~::~;~~St!x~~~U~~d~~sp~:~~ n~o~;~~a~~:

••U lhlitil?" nil
in fln •• do D.cr~to n. 3.. 70B. dtt 10 d. Jõln&i1'o de T919, :.
i""portAncta tohl do capital social.

ClÁUBULR VI
- R !Ioociedade ~ ad ... illi<:;trad'il por UI'I dR ~"U'!'i'
sflcioJl
cotist.s. - o B6cio-G""J'.nte eleito _ d~Miss1vel por deliberaçio de 56cio'5 que r~presen
t.eM • M'Iior ia do cap i ta I "Clcia I, ao qual c"OM[Jrte o uso da
d.no~inaçio '5oc1;l'1
I!
11 rcp'l'esent:açiio ati.va e passiva da
.o"çhdad. It/l'l Juizo ou fora dele • .

XXII
- A concordtlncia das ~6cio$ p:arlll a c e':"ôsã o
QU
tl'ansf'erànctll (1at; cot;}t; do sócio
cedente ser~ dad<l pt'efere!\te/ll!~nte fiO pr6prio in~t.ruMento de
alt.eraçi'io con-\.ratual. V<lleT'~. contudo. p<lJ'a todos os efeiGos
de di.reito,
ia
cOl1cord-tlllCi.. ill~qu1vo:lca t1Ia\\ifp.~ti'ld:a P01'
escrito eM instruf<lento à pilrte.
CLÁUSULA

CLÁUSULA XXt1 I - O~ sócios, na proporção de suas cot01o.:>.
t~T'50 prefert!ncia, p.l"t igui1ldilde dl2 condições e obsepvõ\do o lil'lite dfl cl'àu!'>ulil segui1l1'l?, para .. dquirir a'5 cotas óa sócio cedente, concorl'elldo 1:01'\ estl'anhcs ~
sociedade.
..

x',q\J
- O !ibcio ced~nte cottlunical'á ~ !'>ociedad~,
atl'''\I~s diio geT'êllcia. e aos deMais sbcias,
intenção de cedor a~ sua'!> cotas ou pat'te delas.
indic<1nda o preço pretendido e as dCMilis condiçõeo:; paT'~ a
ceo:;...So fixando prazo nSo inferior a 30 (trinta) dias. pal'a
que ~eJOl ,:!)l~T'cidQ o direito de pT'ef~T'~l)t:iil auui pT'evis't.o~

CLflUSULA
~

IJtlI
- R responsabilir:lõtdé e õl. ol'hlltaç:i:lo in'\..~lltctuil.l e tldf"initotrioltiva da sociedade
cabel':ia '~Of"ente ~ br:avileiro!7. natQS QU ·niltut' .. li.-::ado~ hà M\lis

CLAUSULR

d. lo (ditoll)

CLRUSULR
...pAcie

CLÁUSULR

ano~.

- Fiu
eleit~ põlot"a,o cargo de s6doGerente
a
cotista
SUZRNA
MOREIRR
qu,! !!i~rl eXiMida d(p'l'et.t-..r cauç~o' "de- qUillquer
gilrant'1.ll de ~Uô!. gcst.. o.

IX

~!!ÓllES-

_1'1

CLÁUSULR

~

Sua

_ R 'Sociedad~ 1õõer~ obr:i.g .. -t.ol'iatl\@tlte
$.nt.ad-a pelo Sbcio-,6~reute;

.) -.1'\ça ••toclos •

Oli

pil'l'~

•

1'epl'e-

o

""'lim

direita
ces~iio

XXV
- O preço de cada cat-a, > p:tl'<:\ ef'eito de nua
:lquisiç:io pelos ~6l:;os. não ultl'apass<ll"á
v1'llO\' p'dt"i"''Oflial, Q ~e\fl qu@ 'S~ -""","sentl\'"o,." e-le~ (}
de, pre-f"erênciil par e~se preço; . não poderá haveI'"
õl estr anhos,

CU\U5UU\
.
»alvo as

-

h,,"V\,H'4 qUõlla,u~l' restl'i.r;1to ;\ ce<:;... ~b ~
tN.T\sfet'ência de cotas entl'l'! os s6cios.
Governo FedCl"al.

Nio

xxvn - fi. 50r;:1edadl':! ntia 'Se dissolv~rá p~lõl.
retirilua. /l'\orte. intet>diçdo ou i1\~'oílit.a
ç:50 d. qualquer dos sócios cotista'!; e qualquer out'l'<l
sitUi!ção que iMPlique '5UÕI dis':ioliJção •
CLaUSULA

i1t.os que con'StituiT'C!M obl'iga.toais COI'IO taMild:a de
oU confi!õsiiio de

sociedad~,
",p'l'Ci$tiMoS,
~s$unçiio

XXVl,

liMi~~~ c!õtab~lecidoo:; p~lo

15056
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)()(V111 - o~ hll'~ere~
do ~bcio distt'atlJnte.
dao;;
herdp.iros
do
~6cio
pré-Mol'to
dos
int.erdito!', ou in .. blllt .. dos sc>r~o õtpul'oldos 1i baslII de
bat<itlço
e,;;poc;ial,
lev<IIut.1do TIO" 60 {'5e$sent.~' dlilo;; qu~ se ">1~'Julrel'l
1110 pedldo de di";~l':.tj ll<Jl'CLõlIl.
da fIlortp.
ou
di!
sent"'llçõ!l
decl<11rOltóri<l d .. interdiç.iio.
o $:crio pagos na pril7.:0 de 24
( .... intl1."
e qUiltrol Mp.lões cunLa·.'
'
'.: I
J"l ,urrt'SI' ':'-'1\t.e
alt€!l'ação do contrato socl..ill, P!I'I prlJstilçõe'S Mensai'.:> iguais e
'l.Ul:C':>!">lvao:.. ilcresctd.s dos Juros le9<iill.

Dezembro de 1989

- decail' da conf:ul1\ç-a dos outros sócios por

Q41

CLllUSULR

inosolvab1.1:t.dade, fuga. ausênc1.a pl'olor,gada ou par:l lug<ll' incer-to Ou nio ~ab1do.
perpt'tração de criM.e.
Má conduta. cl~~
cr~dj,t..o,
lT111!'l1Zdd~ COIfI os deMais sócios,
provoc ç~o
di,
d~sillt ligt>T1Cl<l
análogos;
05) -

CLAUSULR

XXIX

~~cc~~~~~O~;~\:;~~~e~~~:

-

06) -

"1i~egUr~o
o dil'Elito de pilYticlp<lr d<l 'S'Ocicd<t.d~.
-::;ucclh~ndu
ao 1õÓC10 pr~-",or-t .. o, df!'3de qUI;! seJa lI\ilnif~stada C'S':óõl illtenç~,:;
lIOto defllõli5 socia5,
dentro dp 30 (trint;,) dla ... dOI açorrQnciõ!l
do cbi.ta sucedlda e haJiI ilprovil.çâo dos S6Cl0o; e do Poder

-

CLRUSULA

xxxi

-

CLAUSULA

XXXl I

-

07) -

CLÁUSULA

O ano clvil coit\cidil'~
OU !óIUil.,
dE!
1. dI'!

o illflO fi!óc",l,
Janei,ro OI 31
dp.
dC21lMbro
de c<ld .. ::Ino.
dat.. t'!M Que 'Je,.~ lev .. dlJ a
efeito
o
balilnço çer;a1 da iltlvo e pil5sivo da !>ocied01de.
COM

De
result.ado do cweT'c1cio 'Sct'ão
dadu,H.dOlO,
antes de qualquel' partic1.pação,
O~
acuf'lulia1dos
provb.io pa~õ11 o hl\posto ~obrfO a

lt"

prpJu12o'fo

fazer com::ol'réncia desleal à sociedade;

agir ou Ofrlitll'-o:;e de tal f.Ol'Mii que pos9a
colac",r
a
sOC1edade eM !iituao;:ao
de
ilegalidade ou
irregu1:l.rida-de.
ou qu;;>
U'Iportil1' l.nf'r:;'lç;';o f;j l~gio;,l;jç;jo
OI?
I"adiodifu~"o,
ou n~o lItendil'lanto às (!xig~nciõl5
forMuL"d<ls
pelo Poder
Público

COl\cedent~;:

E", C<1!óO d~ dis,,"olução dil oo;oci,edade. ,:><\lvo
dp.lilJenll;<ia
d..
R'is~~bl~iil Gel'al
eM
contl'iI"iO,
o 5ócic-GerP.'llte tieri o liquidallb~, cat.Jeru.lú-lhp '"
I"epl'eserot.i/.çfia d:lo !õocledode.
ativa e p"'i90i'o~,!Mellte-,
P. .... Juizo
au for .. cltll@.

xxx

Rendil.

untre
02'les,
e outros f:;'ltos

pOSS<i

Públi.co Conceodonte.
CLAUSULA

dis~6rdi.<l
cont.~nuadi!l

XLV

-

e.

orl\itir à sociedade a pr~ti~<1 de cl'iftlle ou
cont,r;wpuçoi"o quP o i.flilbilite p<ll'<l (l
pr~
t.iciI do cOfl\~l'cio.
inicio

O

ocorl"er~

das
na

atividade-s da o::oc1.c!d<'ld~
dat.õIo da 'l§sinatUl'll
do

pI"esente instrlJ",p.nto.

CLÁUSULA XLÚl
- O!õ o;:;úcioG de~li\I''''fl\,.
sob ao;; pen ... s d~ L~i,
qUE! não est..õer illl:ur<;O$ ElM qu·aisquer
dos
criMes ou re!õt.l'içõe<5 lcgain que pO~~õl"" ifl\pcd1-10!õ de eHC'T'c{"!r

iiltividdde~ Mercantil;.

- A 50dedildl'! õ'lindtl. n~o teM -filial. Ob1"i.g"se
il
~9t.abelescé-la
eM
tod:-,5
tio::;
locillidô1de!; p<'1l''l a'J quais .for contel'lpl<ld:a Colol out..orga p·Jr:<l o
serviço
de l'adiodiflJ!t.cío,
lega apáz :a publil:açtio
de
respectivo .ato no Oitido Oficial dá União.

CLÁUSULR XLVII

XXXI I 1 - O

CLAUSULA

prcjuho_

riaM~nte

!õer~

do exerc1c:io

obrig",tolucro5. pelas

llob~arvido pelo~

de lucros t'! pela r9.,t'!r ... a legal. neo;;sa ordeM.

- 00 lucra Hquido do eKerc1.cto. 57. ~cinco
por cento)
5crão· aplicado!ô. 'allte~ de
qUillquer outrõl dest.inõlçao,
n;r, con~t1tU1.~~0 de UM "Fundo
de
Reser..... ".
Que nio
I'!xceder~
de 20X (Vlnte pOI" cento)
da

CLÁUSULA

)(XX1V

capital '!iocial.
CLRUSULA

XXXV

-

O runda de Reser'Jil. ter~ por
fi:nÕllidadc
iIIIa.,egurar il. integridade do c:apit~l 50cial
utiliz~do P;ilril
3U"'ênto deste e

1õoMent.e poderã ser
CQMpenSilçio de preJu1zo.
t':!

XXXV]

CLAUSULA

-

A A......bUi.
cri.t' out.r:;a§

Geral
do.
reserlli!ll'!i.

di~posto

nas ar'tigo'S )9~ e 2.00 d.OI Lei no.
de-":l!l'Ibl'o de 197b.

liócios podera
ob!õcrvandc
o
6.'"'04,

CLÁUSULA xun 11 - I1Uõl.lqU~l' il~-ãO fuildad<l neste I:onll'<'lto <;p.r~
propo'õ>ta no foro desta COMarc~. que ficti
eleito.
de-:de j~. ;'l qualquer outro que tcnhll ou vcnoõlo a t..er
di.l'IHto, por M~1.~ pl'ivilcgi:ado que po~!õ~ ser.

- A Socied;:l.df>. ob'Sf>I"v~d·os o'õo crilbl'io<i de
necE'!:is1.dade,
l.nterc",."e ou COllVRllióllcl.a
prbpria, poder~ t.ransrOrM1'lr-~E!,.,M outI'O -tlpO .)uridica
dI">
soci.edade, adequ<ldo ti eXQcuç;io do ~L'!r""1ço rildj..odi,fusao.
CLÁUSULA XLIX

~:UIfI~~~~~ ~:~ã~r~~~~i~r{~ç.~~i:;~~

CLÁUSULR
di!>posit..ivo~ que rÇi!gulaM O,fullCionaMQn'to dJl~ !>ocH'dades por
dE!
l'!e'<;POI1SOIbittl.lllde 1iM1.tada,
p~lo<; quai~ -a
'5ocied<ldc ~e
reger~T e pela l~gi,"l<lç~o que
disctplin"Zl "'
el(ccução dos \Seryiços dE' r .. dlodH'uSdO.

cot.as,

de 15 d@

E, aS'5:i M. po!" se dCh<H'~M juo;t..o'J e cont.ra'tado-.;, assintlM o prp<;ente Qf<\ OJ (cinco) vi3'5 de igual teor c
forMa
e p,H'a o Me-:>r~a efeito,
d<1tilogT'<lf'ldas 1\0 õl11'o'er<;;o
de
09
(nave)
folh~~, o qu .. l lido e achado
conforMe a<;.~il:\"J'"
Juntufl\ente COM <1'5 t.c~teMU11hÕl~ pI"e~enci<n5
il.b:::l:ixo.
p.na qUE!'
~e produZ<lfll O~ efeitos Leg,J1.s.

Trindade-aU, 12 de Maio de 19139.
CLAUSULA

XXXV111

-

As

del~<lçõ('~.~..,{/ls de-qGil1quer

n<'Jture2õl,

lIll:1uidOl a

eHt:lu~''ii.n

r:..'itv-J.... , l.{J...l~~

de ",óc::.p.

6ur~o tOMddtls por IoHüoriõl. de IIDtOS,
Ç!M A55eMbl!!ia Geral dos
S6Cl0'.;;,
cl:JT1VaCadil
por
qualquer UM dos col:.i5t.as,
COM
-an1..cc:C'd<-nClêl M1111.M<I dt! OU toiti,' di<l':>.
atl'<lvés de
qualqut!l'
MelO c!scrlto. que t..orlle 111equ1",oca il. ci~nc1.1'I do sácio.

cadi'l cota corre!iponde
dcc1sceo:õ colctivõl':..

CLÁUSULR

XXXIX

-

A

UM

IIOto

CLAUSULA

XL

- A R,;'!'Op,.,blóiõll Gli!rõ'll <;.erill PI'8Sidid<l POT'
dos sbcl.os,
"5colhido pela fIIô1.0T1.ô

SUZRNA "Mp'R~IRA DOM1N13UES

~llw~Ah/~

ELDO REIS DOHINGUES JUNIOR

nas

A;fM]Je~zqfu.f) ':"
HRR

~3.~~R

HORlflRR DOHINGUES

UM
do

cilpital social.

- o
i~~tl'u ... entD dp. ,,1t"'l'-'lç;;'0 do COhtt"~t..O
'5ociiil
será assinado ll€lcessal'iBMente por
T'ep1·c5Qnt.Cl'i <li Maioria
do c~pit.<I1 . ~oci:ll.
<.:!
havendo ~ócio dl"'cl'gclltt! ou ausente, l:on'õ.+..ar~ do 1.115trUI'IC11to
de ült.er3ç50 c!~':la circun':ótáncia,
pil.I'~ efeitõ de '3I"quiv<:lM811to
110 tll'goio públl.cO ca ...petente e t'"es~,iilva dos di.1·eit.os
do':i
intlli.'res!;i'ldlJs.
CLÁUSULR
!i6cio~

XLI

Que

:~

. C;
C

-·0 sbcio que 1\50 concordar COM qualquer
alteT'aç:i&o
feita
neste
11lstI'u ...ento,
f'lediante.> dp.libel·açâo de s6cios que l'~present.e'" '" Maioria do
capit:<ll
socli:ll,
"'i1nlf'estadil nos terMOS das cl::'u<;;1I1ii5
:anterior~",.
poderá optaI'
entre contll1Uilr
IHI
sucied"de
II'lodifH:ada.
ou
dela l'etir<ll'-Se seM que !'ie dissolva
ô
... oci~dtlde,
recebendo st!u ct!lpital e lUcros,
de conforMidade
COM. a 1:1'auoula XXViI1 deste 11~5trUIo\IlT'lto.
CU\USULA

XLI 1

USO DA DENOH I NAÇÃO soe 1RL '
BARRO PRETO COHUNICRÇOES LTDA

&!,~
__ 1M:'~~_Lifu~~J
WZÃiiÃ-HOREtRA DOHINGUES O
SfJcia-Gerent.e

- E reconhecido ilOS '5bcios que re;:tI'esenteM
a Maioria do capit..t11 50c1a1 o d1reito de
prOMover, trlediüntQ alterilção contrütual. a Q}(clus50 do ':i6~lO
T'erü<;O<;:iO
ou
culpado
"'"'1 grave violaçiic
do!:>
de!ver~~
tI§o:iOCióltivos.
-~

CLÁUSULA

XLI11

ANEXO

l<t.:.-

DEHONSTRAcno DE RECURSOS TÉCNICOS
CLAUSULR

XLIV

- Conside1'a-se grave vio13ção dos
deveres
associati ... os pilril os ef~it..os da
cl:'usulô

anterioI":

Illf1USH-lSSOR'
@!otipul~çües

do contrato SOCiõ11.

01) -

vi01il1'

02) -

fiilltar
por 3 (t.rês) vezes o;;eguidas,
S~M
JU"'rt1ficÕltiv;;( pOI· escri"t,o. ;\.:, il'5se ... bléi"",
geI"ais;

1.1 - -f .. bricõlnte~

LYS ELETRONIC LTDR

1.2 - tipo e/ou Modelo:

FH -

1.000/E

2 - IIlBUSMISSOR. RE5ER.\lB

1.1 - fIlbricante:
1.2 -

t.ipo ./ou

,LYS ELETRDNIC LTDA

Modelo~

FH -

1.000/E
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f'in1l1id.de~
educõltillil,
."tretodiMcntc .. laz~r.

3 - B1BIEti8 '1I2801BYIE
2.1
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- hbricant.

cultur<ll.

lnfor"'<ttlva,

carac.ter l'itlCiiS

br~$ilRiril.

fEEi.. TELE-EI.ETROHlcA LTDA

I

dOlo

da

rad lOoj t fu:>áo

BARRO PRETO COMUNl CACOE.S LTOA
2..2 - ....iPo e/ou Ii'lodelo

BECP - 2 L

I

Trindade-GO. 11 de Milio dp 1989.

I~Lqa,·.\.CÀ f)'"G1lLl('~ ,{,Cw_c.:;u..:--:>

BRRRO PRETO COHUHICRCOES LTDA

g'l::1'ZRH!~ HDRE1RA .DOHltmuE.s
Sbciõll-Oerente

PRaGRnt1~

~C\-\.\A. 11Umt~~ ~"~

'G1i?RH.R

t\U~EH~A

PRtNcÍP1QS eAS1CaS

OOMINBUES

Sbch - G."nt..

.

.TOPICOB

COI1f>idl!1'<lndo o
inttH'oS5e naclo!\i11
educ1ilti......
e
cultural
do'S
-:;crVl<;l)~

f'lnalid3de

,

SlNOPTlCOS

.nt.T'e outrO!i.

A
proguMa'Plo
pr6pt"h d'lli
E"hson
c.a.o
...."".. .. ,e" di''t.i.l\lJuid.. pato
Vo....
E)(elench. COTlsh", da .eguht.e e&t.rutu"a b*.ic.ar
'Pro~G1\e~t"e.

b)

f'Q!opeito
:a~
difl"olrenc:iaçõl!<;;
r(!giona15
da
cultura bra'3il~iril pT'ocurando l"el<lClOná-lao;
~~u prbprio contexto .. ;

c)

"IilT'lutençio
c;i,vico,

E - EDUCRÇÃO E CUL TURR
!d)

F - PRDGRRHAÇAO AO VI VD
(3 -

R

: BRRRO PRETO CDMUNICACOES LTDA

Tl'indade-GO. 11 de Muio de 1989.

~1~fEl~;~'~G\;c5&N.l-lCYW.'~
Sbc ia-6er elite

MENSAGEM
N\' 879~ DE 1989

O ESPO~~ ~,lular:"
d •• t._.~
110'•• pT'ograll\açlo 1'150 .6 PIl'lo conhll'ci
~
'!' ta"lo!l de sua
i"Pot't."nch - na forMaçio f'1.ica e lI\ol"1I1 ti JuyentUde,cOMo
't.aMb'M lieIo que rtrPT'e'lltnt.õI· de .di"'e1'tlM.ltnto IR Itntr"et.eniMen'\.o
pau o "O'tlD pO"'o Ua ligado ls SU;t'5 cais..... Con.1.aril de
11\(o1"MaçO.1 loc.h, naclo"ahi .. intl!!1"Il"'Cionili ••
A

Submet:e à apreciação do CongressC' NaciOnal os iitos que
outorgam permissâo à RÁDIO SP~l LTDA., para ó!xplorar,
pelo pr<lzo de 10 (dez) dnos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqtlênci<Ol rno~uloi\da.. na cidade de Diade:TI'.ê. EG"Caào de são P<lUlo, e ã
PLANALTO FH STtREO SOM LTDA., para explorar, pelo pT'09.-

PROGItRMAÇAO EDUCATlVR E CUlTuRRl 'Ii.ri

"'rllnsfl'li'S'5io d. i1ulas~
Plll.StT'lI.
•
100 grau. d. . .ducõlçi.o • il\.,t.rulj.ia do
ouvinte d.. FH, Mediant.e GOn.....nl0s que poderIo vi,. ..
c..hbT'ado. COM .s ln.titu~'Pões estadu.ios • nacionais d.
ensino·de for" .. a cUMpT'ir a reU!J1nfllvnhção da ...at"'h.
·A
PUBLIClORDE CDHERClRL cQn.t.,.~ d.
textos, spots. Jingle., etc, atendendo :a todos o. critllrios
da leg1slaç:lo especifica vigente. cOII\patl\,..l' CDII\ a cla.s..
do OUY1"t••
A PROGllRHAÇRO RO VIVO '5er~ adaptadll i!l
catact.t"lt;iclIs t;'cnic•• da radiodU'uslio !ionora '8'" trl!qu'"ci~
Madulada '••t.."eof6.1c:.; R.si."I.. .M pT'inc1pi.o, d.v.ria. ".T'
b.licaMent. r.aUzado. 2 tipos de prog1"."a'Pio ao Vi....OE
da

ó..,;1:.hla~a'

<'5.'"

a) t.raftsMis.io ao yiyo d. cone."to. Musicais,
qu.'"
loc.ai..
ou ••'S.o
...t.__ duai~
ou
n.cion~i'!5~
de
con.f'orMidad.
COM
a
b,port1lmcia R • c.tRgorla das "'esMas,
bl

fidedig1'lidude Ó'il font>a de 1.nfO"Maç~o do ;ôlto
antlPs d .. el"li<;;o;iio di! notl..ciOl Oi!' ob'!>«r-vAllCl<l. n,'l

A pt"ogT'<lM'ilçiio dltender~,
tal'lbt!M.
011~
R1tipu1itções d,o Jh~gulil1,.ent..o dos SerVIço"" de !bdiQdif1J",,~o.
dOIi artigos 11 e 16. ;. 10. e 20. do DecrF't.o-Lel n. 2:16 d~ 28
de f'evereiro de, 1967. POl ,arias 111: n. '55, Ije 25 de Janeil'o
de \9'7~ e n.- 5Z óe êA ót! "''''''H.tl dc \9'6, e t'ot''\.at'ia
lnt.er",inLsteriõll. n.
'568.
de 21 de outubro de 1980.

i.t.,.....

at1"av's

MOl"ill e

de

n..

Ç.oTl'f..r~ncill"'.

elevado '3erttido ético.

proteçio do público e do cOrtSUMldor.

'lCJl'lero'!i S.lRcillfladlls, do popular ao c1is'!co, pllT'ticip;ando a
I"lCJ1liíca
popular
br"'.-ilvlT'iI..
COM no M.tn~"'o 90 X
da
pl"ogrl:lMaçiio Musical .. E.. vista ilI'!i cal"õlctRr1Y;t1.Cas .~pl!ci.i..
da rad;'odifu'Ilo ... FH,
t.er. &nf .... especial ti. . . . :J,lwfIIl dOI
proCjr,&M'i.çio
procuf'ando-..
obt."
todas
a.
va.,tag.T'I~
fornec.ida. pelo atual e',t.ig10 da tecTlologia.
O SERVIÇO NOTICIOSO voltado p.,,.a
a
_)(õltid50 da inforMaçio • a seI' IIKecutildo co. o ".T'I~1do d.
11b... dad. COM ,.e ..pontlabilidade, consloar:a d. inforMat2.Vo' c~"
notlciUi Ioeilis, l\acional.'!i • l.1\tern1l.cio~ai, COM a duroa~ão t 9
'5 lI\illuto... e" horiT'io'l fi}lo" • 581'io P1'Rcedidos dllt v1.llh. iI
Mu.ical cllr.. cterlstica.
A UTIL1DRDE PÚBLICR COT'l1ita1" boa.icaMl!n't.e
da tran'",i.do d. bol.tins ...t.orolbgico.. , da ~it.u.'Plo da.
e'\.1' ..da. que il'lterligaM .'5ta cidild. 'iCOM OU~,.O. C.l\tT'a~1
da
or!en't.açio ao. llilot.oT'i'lt.a .. sob,.. 110 lorMa de conduzil" veiculas
..trada'5 . ' "a. cidades sEMpre IRM colabot"açlo co.. as
autoT'id",d.. s·~ il'l~OT'Ma'Pee.. gera;.. d. turiSMO local.
Sar' .,..,.,bft". dad1l. êt\'f'a;'e ~e ..'e ~.tQl' ,,~
caMPanhas relativaS' preve1\çlo de inct.ndlos. pre.....llçlo dI!
.cid.nte~ d. trabalho.
ecollo"i... d.. co..bus\.lv.l .. pr"!lOervaçlo
da ecologia, .I'l\.r. Dut.ras, "1'·... d. inforMilçõ.s g.r.itl. do
dill cla......ocial ouvinte • aMante da fr.qu.nci ..
Modulada. ...t..T'lto-to.tt.ic.a ....

feita

d~

publicidillde .. dF' norMas b.tiCil~ l.ndJ."pens~vQ.ls à

PUIL.ICI0RDE COHERCIRL
KÚSICR .. se.. t.";IIn'l",itida con ..tari

crité-n,o-:,:

Prp-fl'!orl!oncia ilI t{!""-.,,, , ilutarE!'."i ~ lnt,hrl'r(>tp,;
nacionais a fi,., de l.nc:cllt.lvar ü C:I'l<ltl'-'l<j...,d'~
do ho~el!\ br"',:nl(!iro e o d~-:;t'lIYCf1'.·iI'IH"ntQ .:1:::1';;
RMprésilS
produtora~
naC10llal.'i,
COM
a
c:on!óeqUFJnt~
al'lpll.ação do Jlwrc .. do· 11.gil.ju a
t:odils a!i at.ividades arti:'!>t~c.. s.

UTl\..\ORDE ,ÚQ\.1.CR

D - ESPDRTES

05 ~cguinte'Z

aI

R - HÚS1CA

B ;. SERViÇO NOTICIOSO

e-

de

r.diodifU'iiiio.
iI
Entidild~ aoa:j.l';Q SUb-:ÕCI"Ltil ç;~
c.of'\prOMgle,
pela presente,
•
@liilbol'<ll'
seus lJl·oyr<lll\a'~ 11lfol'I'I'ltlVO';.
Ilduc,ilcioTlilis @ ilO vivo~ befl'l cano a publ1Cld<lrit~ I.:OI'I",rI:1",t "" u
,uH'viço
nQticiQ~Q.
de
for Mil. OI
contl'lbuir
pill'~
o
de.envolVi.fI'lent.o integral do ho!'l~fI'\ bra''''ilell'o obo:.et'Y':l'\'lu

".illizllÇãu de 13<;petttc.ultl!'õ dp. c.ivis!I\D na
cOlllelllDr'illçilO dõt<;; gt'ãndes data'!> nacionais.
est.i1duá:l.s ,e t<lUllicipdlis vi.!>1Jndo CVOC'H 0$
gT'ilndes herois lIãc.itlnai"!> c despertar n:1i
E:oII\utlid:âde o !;cntido de bl'asil:idade ..

Ser~
aindõl previsl<t OI ulili;zaçiio de UM
auditbrlo COM cilpacidilde para .'200 pessoas ~e(\t"'das, COM o
objetivo
pt'incipal d~ realizat' concuT'so!> d~ arte COM
.1elf\lil1l.tQ'ji novos da regUio vi!;ando 'à descober·ta de novos
'Y"alot"es: cõlnt.ore'.& ~ "'Oo:;iC05, etc •••

Alé~
des'Si!I progl't1l<'1d1çao pr6pria, est.a
t!ntidiide
atender1l ;\ legh1l:lção vigctlte na tocante
ti
t.ranlôMi!5,;io da pT'ograMação obrignt6ria

PT'OpÕP--SE! a Elu1:.idáde a
irradiar. C::OfT'l
ilt'"!ispRTloaàvQl prioridade e il tit.ulo gratuit.o • . 05 ;wi~o<;:l
R}(pedidolô pela Cht'!fiâ de PL11cia' local.:ou ,:,ut;orl.dadeo::;. eM
caso de·perturbção da OT'dOM públic<}, incénd10s, inundação,
;a~siM
CO,",,",
nos c~o:;o!> relacionados co,,", iH:onteciMentos
iMprevistos.
Final~. e~ sUMa:- inforM.aMos "tlnSsa
E\o(celênci'õl
tU~
Clue di nO$§a pro9raMaç~d
qtender~
'âs
tt~tipulações
do r<:pgu~aMPntD do,; Serviços de l~adlodifu,;ao e
dos ilIrtigos 11 e \6 P..P.. 10. e 20. do Dêcreto-L~1. no 236 de 28
de f'e..,2rriro de 1967 c Port1Jri<lo,; Me u. '55 de:! 2'5 ,de:! Janeiro
d. 197~. ct n. 052 de 24 de fI\<lT'c;.o de 1982 e porl:.üriil
hlterMini~teri<ll n.
568 de 21 de olJf.ubro d"p- 19fJO e o que
... i .." iI ser detel'fI'\inado ne~t(i! Cill'lpO, <,õe""pl'c e-M vista as

zo de lU (dez) anos, Sem direito de exclusivWade. 5e~
viço de radiodifu5âo sonora em freqUência modulada, na
cidade de Diadema I Estado de São Paulo.
(ÀS COMISSOES DE CItNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E IN

FORMÁTICA; E DE CONSTITUrCÃÓ E JUSTIÇA E REDAÇÃO)

-

EXCELli:N'I'!SSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

N05 termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com S 10 do artigo 223, da Constituição FÇ!.deral, tenho a honra de submeter à apreciação do Congresso Nacional, a-companhadoa de Exposição de Motivos do Senhor Miniobro de EDtado das
COllIunicaçõas, os ato; const.:1ntes d.:1S Portarias nOs 223 e 224,
ambas de 14 de novembro de 19139, publicaOOs no Diário Oficial
da União do dia 16 de novembro de
1989, os quais outorgaJ:l
pen:lissão, o ~rimeiro ã RÁDIo SP-l LTDA~ para explorar, pelo

pra'Z.o de lI) (dez) ano!;', sem direito de c~clusivl.dade.. scrvic'o
de rad;'odifusão sonora em freqUência modulada, na cidade de
Di.:1dejha, Estado de são l'au!..oj e
segundo, ã PLANALTO FM ST~

o

,REO,SOM LTD1I., :para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exc:lusividade, serviço de radiodifu~ão sonOra em
freqUéncia modulada, na cidade de Diadema, Estildo de são PD.U-

lo.
nra!\;ilia.~

em 06

de

dezembro

dlf'J

1989.

.

Dezembro de 1989.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

}SOS8 Terça-feira 12

~s= à... Ih~
.'!.v'/";J,.h Z3
k tn..w..~.h- (j~'j, b- J,..,Ov,c I),.~~
à L~W" i..) ~w""''''t';~

11 - A pe~is!:::io ora onto!"gada reger-se-ã pelo Código Brasi
l~iro de. TclccoMun.lC"ç'ocs, lc~s subscq!1entes, regLJlarnantos e
obrig.!

",-,>

Çocr; <J.ssumiJas pela outorg<lda em 50,," proposta.

I!I - Eatll perm!ss5o ~o~nte produZirá efeitos lcg,],is

~liberaçao do Congrasso N.:!cional, na forr:la do artiqo 223,
terceiro, di' Constituição.

.

após

parágrafO

IV - Est.:. Portaria entra em vigor 011 data de cu,) pubUcaç5'o.

Excelentfs.slmo Senhor pretõlrlentc da República,

De conformida.de com as atribuiçõeS legaia e

r~

qub.mentares corroa tidas ,1. este Ministério, deteiõmlnci a public,!
ção do Edital 09 13/89, com vistas a lmplantaçao de Uma
e&t.!
çÃo de' radiodifusão songra em freql1ência modulada, na
cidadll'l
de Diadema, estado de sao Paulo.
2.
No pra;l:o estabelecido pela lei, acorreram aa Se
qUlntes entidades:
ypt RÂDI0 ~ TELEVISÃO LTDA.,

~g~gn~~~l~ g~ ~1~D~~rET~*ôÁ.,

RAnIO pmilEIRQ5 FM Sl'tREO LTOA.,
OMEGA RÂOIO DIFUSÃO S/C LTOA.,
R.l\DIO S?-l L1'DA..
r
RAnJO PAl.iLIST1I.NI/\ FH LTDA.,
PLhNi\LTO FM STI!REO SOM LiD'.. ,
RADIO 1'I.TLA.NTICA DE SA.NTOS LTDA.,
)C!SS TEI.ECO:UINIChÇOES LTDA.,
RAOIO NOVA MULHER LTOA.,
SAMPA COHUNICIIÇÕES E PROMoçÕES L1'DA ••
SBR - SISTEMA URMILE:IRO 01:: Rloro LTDA.,
RADIO E TELEVISÃO LI'fOR,AL S/C LTOA..,
R1.DIO JORNAL nc SÃO PAULO LTDA.,

_

RAoro rAMNDA LTOA ••
REDE AIICO DE COMl.':'lIC1\ÇÃO ]..1'0.\. ,
SIS1'EM.\ !?\ROI DE CO!1L~HCl\ÇÃO LI}IlT.... OA,
ASSOCI"Ç'AO IJRASILEIRJ\ DE INDOSTRIA DE: M1IQUINAS
E Eourp!\.:'lENTOS - ARr."IAO
RJiOIO I\LVOIU\D/\ FH S/C 1.1'0/\.,
RÂDIO DI fl.'SOR/\ RI\DI01-'J\R I.TOA ••
RADIo I.esTE METROPOLITANA L1'OA.,
~nIo SOL DO ARe L1'DA. e
RJíDIO OIAD~HA nt STr:RE:O 1.1'01'1..

_0 Ministro de Estado

du

COII.unicaçoelJ, usando d,u atribuiçoes que lhe conferem o artigo 19 do
• Decreto n9 70.56B, de lB de maio de: 1972,.e o artigo 32 do RC'ilulamen
to doa ser'liços de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto
n"i1
68.067. de 26 de janeiro dR 1983, e tendo elrl vista o que consta
do
Proce.fW PC n9 29000.000913/89-90, {Edital n9 13/89}, resolve:
(
• I - Outorgar perm.1l1s:;'ó oi PU\NALTO FM S~REO SOM LTOA., para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) an05, l!Iem direito de 8:..:cluaividade,
ser'liço de radiodifusão sonora em freqQêncIa modulada, na cidade
de
DIadema. EDU.do de 6ão paulo.
II - A p~rmisflio ora outorgada reger-Ie-i pelo Código Brasi
lSlro 'de Telecomuniccsções, leis aubseqQentes, rcgulMlK!ntos e
Obrigá
çooe. a8aWl.1dafl pela outorgada em sua propos ta.
-

3.
SubmÜ'tldo o assunto ao C:<ilmc dos ôrgãos
c:omp~
tentt.'.!> dc-!õtc- Ministério, alO conclusões foram no tlent.ido de q1R,
sob os aspectOS técnico e Jurídico, as entidades
proponentell
satisfizer_1M às exigencia!õ do ~ditill e 305 rc-quisitos dI! l.e9i,!
l~ç~O cspo::>cí flC3 de radJ.odifu!õiio, c:..:ccto as sequintea:
cmpr.!
&<1.5; RlíOIO NO')A MUUlER LTDA., R1IOID U:STE METROP01.ITA!IA LTDA.,
ASSOCIAÇÃO Bfu\5ILEI RA DC M.\QUInAS E EQUIP,iMENTOS - ABIWlQ. REDE
RAoIO
ASCO DE COMl.1-lICAÇÃO LTDt\., RADIO ALVQlU'\DA r~ s/e LTDJ\.,
oIFUS011A RADIOMl\H LTDA. Q RAOIODIFt:Si\O DE S1I.O PAULO L1'DA.
A RJl.DIO NOV/, MULllER LTDA. foi notifle.,da. a
8U
prir falta na documentação Llpresent4dLl, tendo-o feito lntc!I'\pa:!
U'Iamante. A RADIO LESTE METROPDLIT,\!'..... LTCA. ernboril
notifica
da, deixou de apresentar as certidões dos Cartórios Distribu!
doreS Ci'leis, Criminais c dos de Protl'sto da. Comarci'I de
são
paulo, referente ao st!u diretor, bem como os comprO'l.Jntc8
õe
depósltos demol\strando ('O~5ulr mais de 50t do capital
mInimo
exiflido, aléM das xerocopJ.as autcntic,Jdas. A RADIODIFUSÃO
DE
sAo PAULO LTDA. atendeu a noti.f1caç::lo, pot"ém. com i;lcorreçõülO.
A R1:DC ABCO DE COMl'NICAÇÃO LTDA., Rt'DIO AL\URADA rn S/C LTDA.
e RADIO DIFUSORJ\ RAOIOMAfl LTf'1I.. n~o atenderam a naU ficaçFio p.!
rll colllpl ... mcntar a documentaçao eXl.gida pot" lei.
A ASSOCIAÇÃO IlRASILEIRA DF. UlOOSTRIA DE
MA.oU!
NAS E EQUIPAMENTOS - r.JJHlAO. foi cxcluída por falta de ampi!rõ
legal. uma vez que o artigo 79 do Regulamento dos Serviços de
RadiodifusFio n50 inclu! as Associações entre as ent!dades CO!!!;
petentes para II execuçao dos serviços de rad1odifusao.
.fi.
Assim, das entidades que se apresentaram,
110
foram consideradas formalmente habi li ta das as empresas
ypE
RAOIO E TELEVISÃO LTDA., RÂDID BAASIL DE DIADEMA LTCA.,
RÂDIO
PINIIEIROS FM ST~RLO LTDA., OMEGA R1i.OIO OIFl:SÃO s/c LTDA., MDro
SP-l r~TD" •• RÁDIO PAULIS1'Â1UA rM L1'OA., PJ.,,1NALTO FM ~ ~OH
LTDA., RÂOIO ATL,\NTICA DE SA.'lTOS LTOA., KISS TELECOMunCAçOES
LTOh •• SN-\PA COHL'N1CAÇÕES E PRC»IOÇõES LIDA •• SJ3R - SISTEMA B~
SILEIRO Dl: RÂOID L1'OA •• R1.n!o E TELEVISJ\O LITOAAL S/C
LTDA.,
RAoIo .:rOR."AL DE SÃO PAULO LToA., RÁDIO PARANDA 1.1'D".. SISTEMJ\
HARDI DE CQ~utnCAÇAO LIHITl\DA, R.'OIO SOL DO ABC LTDA. e
!<AnIo
D!ADEMA FM STCREO LTDA.
5.
Nassas condiç'ôcs, oi Vista das entidades que se
habllitaram (quadro anexo) a cxecuç'3o do serviço .bJcto do cdl
tal, tenho a honra de encaminhar o assunt.o à elevada. consLdcra
ção de \lOfllla Excelência, encarecendo !õe digne ~c enviar ao CoE.
grc!lso Nacional as "mc:xas port.J.ria5 de permi.<:lsao, as
quais
estão con15ubtctanciadat; no subi tem 10.5 d<l5 Condiçõ~s do
Ed!

tal.

&.
Eaclat"cço que, o !lubitem 10.5 das Condições do
Edital, faculta ao Minl.&tro de EstOJdo das Comul}icações, verif!
cada a con'leniência e. ha'lendo pos5:l.bilidade tecnic3, outorgar
permissão D ..al. de um,]; proponente dentre as.que atenderam às
.uas condições. 08 atos de outorga somente 'ILr5.o a
produzir

III - Ellta permllll!;ão somente produzirá efeitos 1e9a1s
apás
lSoellberação do COnqrestloo Nac'10nal, na fama do artigo 223, paráq;rilfo
tftrceiro, da ConGtJ.tuiç~o.
IV - Esta P?rtaria entra em Vigor na c1ata de sua publicação.

A'Ibo nO

951

SAPo
E1ft

06

de

dezembro

de 19119

Excelentíssimo Senhor PrlmeJ.ro SecretárJ.o:

'lenho a honra dc encamlnhar a eflrla Secretaria a
Hensagem do Excelentíssimo Senhor President@ da Repúbl1ca,
acompanhada de ExposJ.ção de Motivoa do Sf.!nhor Minifltro de Estado dllS ComUllLcaçõe5. na qual submete à apreciacão
qre••o Nacional os ato!!: constantes da!! Portaria(ô

do

nOs

Con223

224, aJIIbas de 14 de novembro de 1989, oa quais outorgam

e

p~r

misllão, o prime:tro i MeIO SP-1 LTDl\., para explorar. pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direJ.to de exclul'Iivl-dade, l'IervJ.ço
de r4diodJ.fus~o lIonora em fregOencia modulada, na

cidade

Diadema, E.!Itado de são Paulo; e o f1cgundo à PLANALTO FM

d~

5Tf::-

ro::O SOM LTOA, para explorar, pelo prazo de lO (dez) anos, aem
direito de @xclusl.viOade, 8er'lJ.ço de radJ.odifusão sonora em
freqrlencJ.A modulAda, na' cl.dade de DJ.l\dema,
lo.

gtado de são Pau-'

Apro'leito a oportunidade para r novar a VO:!Jsa Excelinci4 protestos de elevada estima e c fi d~ração.

. . u. efeitofl legais após deliberaçÃo do Congresso Nacional. na
fonu do parágrafo terceiro. do artigo 223, da conatituição.
Renovo Il. VOGsa Ex.~lénci.:l. meus pr.otestofl,
. . . . profundo re.pelt~
..
.J-~("

-<1.4.--

>

/

r

A"1CIl,t.-

.4': /?

~ i'

do

/7

Cw.u.,) Nflc.nf..,.IfAG.s
A Sua ~xcelência o SenhOr
Deputado LUIZ IIENRIQUE
DO. PrlmOlro SecretárJ.o da Cãmarll do~ Deputados
BltAStLL\fDPI
.
.

d.IQ89

EDITAL NQ

OU /89-Gl1

Recebl.ento de propo.t.1I PU.... eJlt"cuçlo e explor.ç.1io dl! f1erVlço de
radlOdlfuelo .onor.a ea freQuf:ncla .adulada, n... cldade de D1Adea••
~.tado de Slo P.aulo.

o HIN1STRO DE ESTADO DAS COHUNICAÇOES. tendo eD vi.t. a
dUPOflto no artlQo 19 do [)@creto n2 70.568. dI!! 18 dI!! ••\10 d~ 1972, e de
lIIcordo co• •'" nor ... !! "l'It.b~l~C1d.. &
no RI!Qul ...@nto do~ S~rVlç()1II de
R.dlOdlfuflâo f!m V1Qor.
torna tJubllCO Que, tran!lcorrldofl 45 (Quarenta e
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cinco) dlill!l. contddoll do dl.t IH!Qulntl!' ao da publlCdç;lo dr~t. Edltoll no
Dlih lO OCIClIl1
dÕjl UnIdo,
el'lt.Hit recebendo pelo prazo de 15 (Quinze)
dI.". tlrOpolltall para li execu~ão e explor.t;ão de serViço de radl0dlf'ulllo
sonora. co", a!l c:al'acterf!tlc:a!l to condIções Que se !leÇluelll"
1. ServIl;o

2. Loe.. l

J. C.nill
4. CI ••• e
5. Capit.l a1:nlao eJtlOldo

~

. :' . 1. 2 • 2

t'

2. ~ ,"

1, i.l •

1•

. .: .
~('r\

C

IÇO de
~eu

to com

1M (cu;) M'lJil.
I11alhdo

6. Hor.lirlo de funclona.ento
Ali

~

FREQIJr.NCIA MODULA.O"
DI adella-SP
293 (106.~ "H"~

radlodlfu~ll..

dl!'"edlo apresentar,
soc~rlo

estatuto, o qU.ldro

lU~

.It~

lindo constando o nÚJTM!.ro, o vlIlor e o tipo das
açi5~s

d ••• ll!l condlçe5e. de.te Edlt.l f.;lea parte do proce.llo QUe

lhe deu crio.. (' encontr.a-.e • dl.po.i.çlo dali lntere •••doll n.
01retoru ReQlonU do DENTE L, e. Slo Paulo-SP, II1tuacl,. na Rulo Co.ta. 55
Canllolii1o;~o. onde l!IeUl!I
repretlentllntes leQ.!l!1 deverl0 entreQar !Suas
propo.tlls.

de cada SÕCIO.

2.3 - Rel.lç.1o Anu<ild d~

de

c~rtmeJl.to

obse~"'Ancl"

Intormaça~s SOcill;S (AAIS), como pro ....

(~r.lsl<l<;lo

da

u<lbalht5ta

.à

referente

da proporcloniJlldilde de brasileiros nill ~n

t Idade.
2." - Ctrtldão de qUltaÇJ.O de tnbutos federaiS,

exceto quan-

dI,) se; 1fatiH de mH:rCefl\presa,

2.4.1" _ 05 dOClJfT1('ntos enumerado!! n05 itenS

2.1

e

2.ft

hão preClsar<1o ser apresentados pelils entldildes

que nào tenham alnOd IniCIado suas iltlvldades.

2..::;

~ ~cla·rar;.Io

tlTlnada pelos

il.dmlnlstradores,.confor~Ane-

xo 1 •

.3 -

lXXlJ,ENTOS ~LATlVOS Ao CAIY\ COTISTA (JJ ACICNISTA

PrOvi1:da cono'lçi!o de brasileIro, feita

3.T

slentação
vista;

.pr.lentar

ldentldolde,

rç~~,ri.

.lU"

propolt •• durantll o hor'rlo de elepediente, na

Region.l do OENTEL em sXO PAUL01 oi Rua

Co~ta.

DI

canllOl~

S5

~djant"

aprt'.

de qualquer um do,> seg .... ''''\tes docufN:ntos: cer-

tic1i1o de nascunenta ou casamento, certLficado de re-ser-

Aa entid.del intenuI.da. na ."er:uçlo e ellplor.çlo
do aervlÇjQ de radiadi fu.lo deveria, por .eu reprelentante
leg.l.

título c1fl eleitor, carte-ira prOfissional
cendlcado

de

ou

de

naturaliZAção expedIdo hã

mais de 10 anos e, para os portugueses,

reconhecimento

de 19ualdadl': dI': dITei tO"$ civis ou pro . . a

de

re",idtncilo

permanente no País.
J.I.1 - FIca di spensado da apresent.Jçilo da prova de que

2.1 - Reql,lerirrento dirigido ao Mini.tro du CorTIJniCllçDt's:

lrata o Item a::lm.l, quem
2.1.1 - No requerImento deverll const.r o endereço
co r rlllpondenc i a.

2.2 - Ato

C'on.t1tutivo

e alterlçlles

.ubleqül!Intu,

com

pertencc!'r

ao

quadro.)

sÚclet<\rlo de enfloade eleeCi.lt;']nte de sen'lço-de

p.ra

..

relpectivl. cOl'llJrov.çelel d. reglatro ou arquiva-Mnto n.
repartlçlo cDl'T'petente.
1>.1 ~ Prova da condição de bri'lslleJro, meJlClrote

2.2.1· Do .to conatltutivo ou de SURS .lterRÇjoes

apresentação

dev!!.

de qualquer um do." {\OCufl>eOlO,,> Indlcad0<, no ltem 3.1.

rio conU.r dllpolitivol declarando elCpreUMne,!!
te qUIl:

4.1.1 • FlclI diapelh.ado d. apuaentaçlo da ~ e ~
llll

treta o itll!Olanterior, qlJl!fTl pertencer la qUlldro

2.2.1.1 - A entidade
2.2.1.2

dlretiyo de entldad.I
de radiodl fUll!lo.

tem cano objetlyo. ftleee!!

çlo do lerlo'ir;o de radíodi fUlllo.
Tratando_lll! dI! .'lociedodes anônimas,
que:

Ji ••• culante

do

4.2 - tertidllo dOI CartOrlo. dJatrlbuidorea Clveil, Crimin.l.
e do do Proteltol de TItulol, dOI locall de

2.2.1.2.1 - as açoe!

ou p['5scas Jurldlcas

e inll! ienâ .... e i 11 a
ge i rns.

4.3 - Prova do clP1>rimenta das obriçaç"es eleitor.ia,

e.'õt ril.!::.

2.2.1.2.2 - nllnhtJ"lW a~o

4.4 - Oeclarllçllo auinlldo por todos OI
Anexo 11.

real iz.!.

d. um. prlhla

diriçentel,

C,2.
!l.!> • Todo. OI doct.rnentol, ~orn exceçlo do. qUll' tiBnh.-n

t'T'WJnio.çDIII.

de predetermln.da 11 dOI cOfTllro .... ntel de
por

deverlo

cot . .

do·

repriBlent.tivalJ

c.pi t.l

loelel

silo

inellen4veil e incaucl.c!.
nevei. ti e.trtlngelros ou
8 penollll jurrdicu;
~

nenhl:ST\ll .Iteraçlo

contr.!

tU81 poder' SCt rcal izeda
fiem a

v.lid,!

naclon.lldldiB,

ler firmadol, lIl(pedidos ou revalidados em data

nlo Iuperior a 60 (.e .. enta) diu da lua apruent.çlo.

de ruponubi I idade Ilml tada, que:

2.2.1.3.1 • ai cotai

conforme

autoriz,!

çlo do Minlstério dllS

2.2.1 .J' - Tntando-n de lochdldn

media.!!

t'e cen\dllo fornecida pela Justiça Eleitoral.

~

titia poder' U.f

2.2.1.).2

.. aldlncl.

noll últimos 5 (cinco) .noll, bem .llim da.
localidade.
onde exerça ou haja e.V,IHCido, no!T't:!.mG pl!rtodo, ativl
d.del e~anOrnical, cano adnini.trador.

reprelentlltiva~

do capital social silo
I~
C'auc I on,tj \o C' t ~:; es I rar,gt'.!..
ros

. . rvlço

pr~lIia

eutorlzaçllo

do Mini.t6tio d81
c.çOe:.;

Com..ml

5 - !lEM.>'lS1RAÇlIO DE REO-RSOS lIDIlCDS

';~fete

o nQ

A demonstr9.çRo dlJS I"ecursos t~cn'eos

~

li

que

se

r,!

do it8m 1 do artigo 14 do Regu!amento dos Serviçal de

Rtldiodifusllo, com a rcdDç~c dlldD pelo Decreto l"1º 91.631/BS, de ... !.
rá Sl!r feita mediante indictlçilo da~ carllcterr,tlctlll do tran!mi.!
m15l:0r e do sistema Irr~dll'lntc (Anexo III) que ia entidade prlHe~
rle otllllaf r'las
f"

~lJ"S

mode I C! destes eq\.J

Ir'~:JldÇi"{·~,

con,prt'E'ndend": fatlflC"<H"le. tlpiJ

lC·d{"l'O:-('\OJ.

2.2.1.4 • Tanto no CII'O de 10ci.dRde anÔnima, co
mo no de pOr cot . . de responsabi I idade

6 - CAPITAL MrNI~ EXIGlro P.llRA O EM'REENJIMNIU

llmitadl, que:
2.2.1.4.1 - ota Ictninlltradores

dev-.!:,.

rtlo ser br8sileiras natos
!?u nlltuiltlizAdos hA

ll18is

de 10 8nOl r. 11 IUII

ínvl!,!.

6.1 - O

C.Pi~el

treta

II

mlnimo nigldo pRra 11 M1Jrll'l!!ndirMnto
Illlnea

"c",

t Idur. nOI cargos lemente

do!! Serviços de RadiodifUSIO, com. redar;llo

poderil ocorrer depoi I

Decreto nti 91."311850, ,

de

terem f1ido oprovodol: pelo
Mi~iatt!iria
ç~el.

das

Comunic~

de~~!1.~'

§' 19 do artigo 11 do Re9ulame~

calculado .-n

fu~çlO

dada

pelo

da potencia

ou, no CIl.Io dI' FM, da clalRe dfl elt.çla, conforme
la abaixo, fl"adlJo pl!la Portarill M:: n~ 316, de 11 d"
vembro dI.' 1985.

t.b!
no
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ti

URTA E CI'n\ 1RíP rCAL

vator do clIpital mfnlmo

cl<igido para cada

tITl

dos serviçol!: pretendido:!: (modelo IV);

exclua!ve

6.1.1 - Estnçi:llHl de potencia até 500 W.

100

7.1.2 - 'Quando o capital social for ~ ao capital

m!ninio exigido parA

(cem) vezes o maior Valor de Referl!:nciB;

l.2.!:!.!.!
6.1.2 - EAtaç1:lell de potência cOl'TlIreendlda entre SOO

exclulivo,. e

1 kW,

W,

çi'lo

Inclu.ive - 200 (duzental)

c~reendida

entre

1

efJlJreendimento

i;ltê

~

li

sua

ou

for

integralizll

data do lnfcio de funCionamento d;

7.1.2.1 - Prova de depósito, fim b.n~~~o
In.ti~uiç.o financelr., de, no
i;4

kW,

exclu3lve, c 5 kW, inclusive ~ 500 (quinhentas)
vezes o maior Valor de Referência;
6.1.4 - Eutaçlies d@ potenciR clJr11)reendida entre

5

mo, 50% (clnqülnt. por cllnlo) do v_
Ier corrlllpond@ntl! ao capital exigido
para o .-rpreendlnwmtoj

kW,

elCcl'1sive, 10 kW, Inclusive - 1000 (mil) vezf!S
o maior Valor de Referência;

7.1.2.2 - DemonuraOlo
cr~dlto

kW,
e.c!u5ive, e 25 kW-inC'luslve - 2500 (dutu mi I e
quinhent~;;) vp.zes o maior Valor de Refe.rêncio;

6.1.6 - Estaçiie!l de potência ccrrprecndlda entre Z5

de

dilponibllldade

banc'rio

ou

de

dI'! gnuntl. de

financi.-rwmto, feih atrRv~1 de doc~
m&ntol fornflcldol pelias Institulçc:es

6.1.7 - E"Itaçlles de potência compreendida entre 10

próprl .. ou de flnancill'Mnto concedi
do pelo fabricante do. equlpomentos,
de formll a c~letar o valor' do capl.
tal mencionado no lubitem II.nterior,

kW,

e\(clu~qve,
e 50 kW,
inclUSIve - 5000 (cinco
mil) ... ezos o maior Valor de Referência;

6.1.7 - EatBÇrlll!ll de pot~ncl • • up~rior •

o

superior, mas nlla estiver totalmente

~AtAÇllo:

vezes o maior Valor de Referenola;
6.1.3 - ElltAÇOU de potllncla

ou

integntliu.ldo, nem prevista

at' atingir, no· mrnimo, o total do
capital t!lxlgido pRra o IlII'l'llreendimt!!!
to,

5\\,_1fC'I ."J70 ,

(Iete mi I) vezes o maior Valor de

~il.

{I
;,,,

7.1 - No ca.o de entidade executante do s.rvixo de radiodl fu-

.!!!!!.

ESTAl;CEs DE RlDlrolFUSJ!D SCN:RA EM ~IA
- FM

6.1.8 - EstaçOes cluu "C" • 100 (cem) veus
Valor de ReferAnciR;

o

6.1.9 - Est.çtles clu", "B" - 200

vezes

(duzentll)

7.2.1· Guando o capital loelal tot.l~nt. In.hgraliz.!.
do (or ~ ou superior. ICJrlW dos valores f1
x.dos nll Portaria M: nO )16/85. pora e.do tm de
"'UI .ervlço, acrescida da quanti. exlgldl pln
o novo enY;)reendimento l a entidade fica Ilenta
da dfllTl:lnltraçlo de disponlbilldadl!l dI!: rflcurSOI

n-.ior

o

maior Vll.lor de Referenclll;

flnanc~(rol.

6.1.10:- Estaç/Jes cloue "A"

~

500 (qulnhentllll)

rrudar Valor de ReferenciB;

7.2.2 - Quando o capital locial fcr inferior ac capital

mlnlmo exigido para o errpreendimento (escolher.
t.ma das opçlSes abaixo Indicadas):

6.1.11 - EltaçDes cloue "ElJpecial" - 1000 (mi!) vezetl o

molar Valor de Refer!nc'ia;

ESTAl;CEs DE RlDlrolF1.JSJ!D DE

6.1.12 • EltaçrJes de potlneia aU 21 kW, excluilve
(mil e quinhentu) veze. o maior Valor de
renc:ia;
6.1.13 - Estaçtles de

PR It-.E IRA: 9) prova de dep6sito, nn banco ou

sa<s E 1r.w;eNs (lELEVlsRJ)

outra in~tituiçj':lo financeIrA, de,
no mfnll"no 500:>" (cinqüenta por ce!!

HOO
Ref!,

pot~ncIA.cOl'TJ;:lreendidll entre

2

to) do valor correspondente do
pita! exigIdo para
mento;

kW,

... alor neoe's'rlo para o novo ~
pr.enditT'*nto, nl qUII conatl qua a

c~reendida entre 11l
kW.
inc1usi\'c e 25 kW, excllJ!livll _ 50110 (cinco mil)
vezes o maior Võ<lor de RefiH~ncia;

6.1.14 - EstaçO'es de potência

-

7500

,(P:~t?

mi I e quinhentas) vezes

Valor d(j,Referêncu~.
6.2 _ Os ~;:,lores estabelecido", n<J

meoncionada

CI

sua Intagrallzaçlo total aer' ef!.
tlvada aU a data prevlata para a
entrada t!ITl funcfon.mllnto d. e.t.!.

kW

çlo;

ma,ior

Portaria

M:::

5ECJ.J'Il':

.referem-s~

a cada nO'<8 concellSllo ou permissllo
pretendida, considerada llol.demente, e 0'1}/.'~q,J: ..
r!,
f.r~ncia, I ler considerado parll o C61CUIOI~Vigenií

J16/B5,

ge

exigido

para o novo

fII'Tllr•• ndll11l!!!

to;
b) demonlttaçlO de dllponlbllldade de

7 - A~"JRIÇID CE OISR:NIBILIr:wI: OC REa.RSOS F"INDN::EIRJS PQ.

IJR4. SER FEITA

al prova de dep6lito, em banco ou 0.Y,
tra Instltuiçlo flnanClliU, de, no
mrniroo,. 50% (cinqüenta por cento)
do valor corra.pondl'!ntll ao capl tal

~

no doto do publlcoç'o do Edito"

c.!.

.empreend..!.

b) minuta ~ç.o dOI~on.!
titutivos para t!llevaçlD do capital
.oelal, a aer UrT.nlado da mais o

inclulin e 10 kW, exc,lusive - 2500 (duas mil e
quinhentos) vez~s o mtIior Valor do Referl!:ncia;

6.1.14 - Estações dI!'! pqtêl)cia IgUril ou superior A Z5

nO\lo

çrlfidito banc'rio ou.de garantia dtl
finanei.-nento, feita .trev's da

I:\I\ .srnJINtE Fa\'ot>.,

docl6nllntos fotneci~s p.hl Instl.
tulçlle. próprias ou de financi.!
7.1 • No CASO de entidade aindo nlio executante do serviço

de

men to

for ~
valor do capital mfnimo exigido

7.1.1 _ quando o capital social da entidade

ou

superior

80

pR"ra o erJ1lreendimento e I!Istiver totalmente l.!l
tegralizado ou prevista. nos atos c~nstitutl
VOI, a Inte-grallzaçllO Dt' a data de entroda
em
funcionamen~o

da

estaçllo~

1.1.1.1 _ Prova de.depósito, l'JfII banco ou outra
lns~ltuiçlo financelrll, de, no mInI

rm, 5mi1 (cinqüenta por cento) do v!.
lor eorrespondente ao Cllpltlll exigido
p·ara o m-preendimento.

LrTl

~ntidRde

al6m

do

depósito

fabr I cent.

glr, no mrnlrno, o totel do capital

7.] • Sendo a proponente tJ"M fundaçlo, executant~ do aervlço
de radiodi fudo ou nlo, a cOl"l1>rOVaçlo dos recursal P,2
der' ser fllita de ~ dai seguintes maneiras:
PRI~IRA:

a> prova de depólito. em banco ou

outr.

In,!

titulçlo fln.nceira de, no mlnlmo ·50%
(cinqüenta por cento) do ,·alor correspo!!
dente 00 capi tal exigido plra o Mllre~ndJ..
fi,

participar de mais de

Edl tal dever", patA cada!J11

tar,

pilo

axigido para o .-J1)raendJmento;

rrento,
CBSERVJlÇ1b: Se a

concedi do

dos equipamentos, d. forrM I
com
pll!!tar o valor do clpltal menclon.!
do no sub I tem .nter lor, atl at I,!!

radiodi fudoj

de les,

aprelc,!!

de 511Wo (ç...lnquenta por

cento) do capitel, dllclaraolo de corn;>romis.o de

b) darronstraçlo d~lbllldad. ~dlto
banetrlo ou de guanth de 'Inenei.,.,..nto,
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f.lta atrav"
I..

p.!

de docUTentol fornecido.

In.tltuiçllu prL'.ipdu ou de

f1nl!ncl,!'

"....nto concedido pelo hbrlcante dOI
equl.
pmwntol, ou etrav" d. outro. l'lWicn que

: teal Tele El~trÔ.n1ca Ltda

2. 1. Fabrican>te
2.2.Tipo

demon.trem a eClf'llJhlT'llnUçlo do valor totd
do caplta' exigido plre o

Terça-fei(a 12 15061

e/ou .adelo : Becp Il

~reendimento.

sm...toO\: prova de dep6.lto, em banco ou

oulr. In,!
finaneltir., do total do v&lorcorrlupondl!lntl'! lO capital exigido par. o
tltulçlo

Sõo paulo, 21 de Abril de 1.989

~rell'nd iment.o.

7.4 _ 011 finnnciomentol com os fab'ricante,

dOI

equipamentos

ou

com estabelecimentos de crédito nacionais nno

rll.o

!UH

podE.

- Diretor - Gerente -

contratados por prazo superior a 10 (dez) anos;

k"lEXO- IV

DEMD~STRAÇÃQ DE RECUPSOS 'rtCNICOS

8.1

~ A entidadl!! deverá Apresentar,

F'n1

c~lementação

!O' ,2,•

.=.' i, .=,'

e

1.

alfneas

do § lQ do artIgo 16, do RBgulaiTll>nto

dos Serviço$ de Radiodi fU!i}o,

dada pp.11J Decreto

sua

A

proposta, o quadro (Anel;O V), para O! finll das

n"

1 -

com a redação que lhe foi

91.8J7, de 25 de outubro de 1985.

TRhNSmSSOR

1.1 - Fabricél.h.te: TELAVO Ind. e
1.:2 - Tipo e/ou modelo:

COM.

Eg.uip. p/ Telecom. 'Ltda

RDFM 250 ,A

.-~
9.1 ~ para efeito de preenchimento do~ itens 7 c B

do

Anexo

V, constante do item anterior, 3 proponente de'lieré el~
bonH
seu!: programas eduç;otivos, ~rtr5tlcos, 'culturais
e info'rmativos, com obsE'rv~nci3 aos princlpios

2 -

SISTEMA IRR!.DIANTE

f'nunci~

2.1 _ Fabricante:

dos na ;;rtigo 221 d3 Con,tituiçl'lo.

2.2 - tipo

E'/~u

~-1hP~

modelo:

Ind. e Com. Antenas Ltda
antena de FM 2 eJ:omcnto.!'l

10 - OISPOSIÇCES FIN<\JS
10.1 _ Os docl..lTlentos deveria ser Apresen,t8dp," prefereno-ia.!..
mente, em originflis leg[vcis facultada 11
reproduçlio

foto.titlca

desde que as c6pill.s Il'!j'" nutenticadas D

leglvel l i

10.2. A ll,:eitaçAo das prOpolitRI'l n!lo irrplic9.rã
riedade.da Dutor'ga,

podendo

nR

o Edital ser

ObrigRto
clln6e18do

por interesse da Adminilltraçtlo, mediante ato do Mini.!.
tru dgs CornJnicnçlles nos termos do artigo 12 do Reg~
gulamento dos Serviços de Radiodifusão, sem que
propone.ntes tenh3m direito 11 qUQlquer reclDl"l\llçlio

ou

indeniznçl1o.

p

10.) _ Constatada falt.a ou incorreç):lo

n8

documentaçllo

que

~

O G R A M

~

ç

~

O
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BLACK. 111 LOVE
SÁBADOS

12:00

às

14:00 horas

DOMINGOS

ra

B

execução de serviços de Radiodifusão

22:00

, p.!!
de Bons {rÁ _

às

24:00 horas

(Negra)

dio). na cidade de DindemB_SP I objeto da presente propo.!:

ta, compromete-se

De. desenvolver

CHAIlIIE DMCE

dentro do espírito pelo Qual norteia-

DOMINGOS

umA, programação vaI tada parti três obje-

12:00

tivos: informação. cultura, e lazer, dando ênfai!:le. entre

outros, os

segulnt~.s

lo

às

15:00 horas

(Negra)

cri térios:

Preí'erência a temoG. autores e inte!:.
ESPECIAIS

pretes nAcionais. CO!J1 o· consequente'

DOMINGOS

incenUvo da eriatlvidnde. da população

15:00

brasileira e de.envolvimento do

mercado de trabalho ligado a

às

10:00 horlls

(Geral)

tedas

D6 atividades Brti~t1ca8.
2.

Respel to DS dl!'erenciBçõeo reKfona1.

o SCII DA IlASSA

da cul tura' nacional.

DOMINGOS

3.

16:00

(Negra)

indispensáveis

à

proteção

ARQUlIVO 961

Dentro desses premies as , apresenta

programaç~o,

DOK!NGOS

ffi '

20:00 às 22:00 hora.s

com indicação de :r1l0s0t'ia, interv:

loe comerciais e def':lnjção do tipo de programa em
ta obediê'n"Cia

aO,e Regulamentos

18:00 horas

do públ1-;-

co e das Instituições,

baço de

às

Fjdedlgnidsde no serv.tço '1nt'ormAt:!vo

com observâncias das 'normas ética~ ,

e~tri:

(Flash Becks)

dos Serviços de Radiodi

.fuss<J. b.;!l' C'Of:'O. dos artiH')S 11 e 16 §§ 'lg e 2c do Dccr;

~Q-Lei n~ 236 de 2B.O.:!.67

f'

PortAria Me n2 55 de 25.1.74.
BAJID :BRASIL

10:00 às 12:00 horas
(SB.mba)

(Horas Cheias)

lIlIlA DO

OOLETDl DE 'fRÂ!ISI.TO

IOICD

(07:40, 08:20,

SEGlmDA A SEXTA

às

07:00

09:00~

12:20,

12:40, 1.7:25. 18:20, 18:25)

09:00 horas

(Música Populnr Brasileira)
"""'" lIn
BAIlO BRASIL

SEGUNDA A SEXTA

SEGunOA A SEXTA

11:30

às

18:00

12:00 horas

(Flash Baek)

(samba)

SIIIi:E'l'

às

15:30 0.0 16:00 horas

19:00 horas

LOVE

SEGUNOA A QUINTA

22:00

às

01:00 horo.s

DOMINGOS
18:00

às

INSTRUMENTO PAltTICULAlt DE CONS'I:lTUICÃO.iDE -SOCIEDADE

20:00 horas

SISTEMA BRASILEIRO nE "~IO UDi..

(Romantica)
S,db"'lII qUllntoll

BAIlO ....,.,
SEXTAS

22:00 às 24:00 horas

(Dançante)

ina.tru_nto particular de

Contr~to

MILTON CURY. bras!ieiro. catado, advogado. 1'1I!r;idf!ntll!

Coei.l. 'Vir.

«

~o.ic1H.do

nest;!l CapitAl do :EstAào de são Paulo, ã Av.An"êl1e&, 11:151. apto.9"2. Consolação.
CU 01227, portador all·cédula de identidade RG nS 1.687:S97/SSP e do CPF sob

]16.701.348-49.

11':

n2

insc'dt~ na Ordem dos Advogados do IIraa11 .ob n!? 19.7ilS.

~ , brasileira, 501teira, ml!:ior. advoKada. residente'e do.1-

RES"""
SÁBADOS

II':lõtll':

qu~... ·' l!inu'e r.rt~5:

ciUa,dA nJH;ta Ctlpiul do El'itlldo de sio Paulo. i -RuI. MarAnhão. 792, 7º &ndl.r. Ap.
71. Higienópolil:, CEP 01240, pdTti!ldon. d.J cédula d~ iÜl!mtlülIl<le RG nº 16B7S96/SSP
t

O"lai s Pedidas I

do CPf !:ob n'l

003.794.928-~9.

Na melhor formA de direito e pecrante aI: tel:tclIUnh&1l: no final

aurna-,

daI', nsolvem con,<;tituir uma. ~QcicdAd~ por quotas de respon5&bil:ldade limitada,
• qual se re.gerii dE r:onformiolld(l' com &s clÁusullt5 e condições aqui

"lõt.. bl~Jecidac:.

CLAUSULA PRIMEIRA

na

Denominação Social

,

A Bochodade i: comercb.r por quotu de re!!ipor..sllbi14~lI.de.li.mit:..da

,

g1ut'í Mb A deno:tinação MeiA I dE " SISIE.'1J. BRASILEIRO DE RÁDIO LIDA. ".I! ad:-tu:
co~o rxrreJ:~ão fAtlt&si.:: d: .:na1>elcl:imer.to p nO!llt dfo .. J:.Ar:I0 .J?J'.lLO :'.

ft'

ClÃl'S'LU SEG1..1iD;.
!la Sedt, Foro, Filiais e Pruo
, 12., '- A !>och-dRdr telll.

SUl.

sede l!iiodal nutA Capital do

E~AdCi

11. Sãt;o l'&u:i.o

.i Rua Hau[lhão. 792, 7<;1 alldar/'c:ollj.7):jHigienóPOlb,·-CE.P 012~?::
, 2g. - Polra didl!!l1r todas a5 acõe." tesultantu do ptUl!:nt~.' InllltrlJllanto.f1ta

H~llic!p:l.o ~:

siio raulo. por uma d.{ ~U&i1 vara..

20:00 Às 24:00 horAS

.bito o' Foro da Co.arc:a do

(UoVldadel!l )

axprlt". 'repuncia a llualquu outro por _la privilaslado que . .j.~.

co.

Dezembro de Í989

~ia

f 39. :. A cr:1.tirio da gerinci. poderão ser aberta. e encerradas filiai.
q\Jalqll.~
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CLAUSULA DkClHA TERCEIRA

parte do território tlacional, ullpeitadU as dbposiçôellt:ub elDvigor.

Dos 11!ltlcdicl!mtoll

))eclaram os tHit:ios qUI! niio estilo incursos elll Tllmhum dos crll1ll!:!l prt:-

I 41i! ... A .ocied.llde operillrlÍ por pral:o indil'terlD.lnado.

vistos em lei que os impeçaw de I"xer~erc!ll atividllrlll!'s mercantis.

eu.U5ULA 1ERC1::IRA

ClJ..uSUll DtCl~ aUAR'!},

Do Objeto Social

D,as Daissêes

A sociedade t • • por objetivo .. F.xec:ucio dos Serviços d. R&~l~~fU~.;::

Os casos oJ:ú.ssos {leste contrato, ser.1io rll':gidos pl!l<il.s dispo!lições leCÜUSuU. QUARTA

'zab

l"1Il

vigor.

Do Capital Sochl

t, 'por e5t;arelll de pleno e eOIllUlIl acordo eom o

De.pit.a! aocia1 é d.. NCZ$ 2.000,00 (dois mil cruudol novos). divi-

pre~ente

instrulllento

/

particular de contrato !'õorial, eclaborlldo em três vias de iJl;ual teor, passam

dido e. 2.000 (du~. mil) <juotas no v.. lor nOlllina1 dI! .NCZ$ 1,00 (hu. c.ruz..do novo)"

a~s1nar.

e&da quota. rotalpzentl! lntetral1zadas::\'1!1ll moeda corrente do pa::ts 'e e.dio al:silll

são Paulo, 14 de abr:f.l de 1.989.

dbtribu!dA. entre os l:eU$ dois' ünic05 e exclusivos 5õ1:10.:

HILTON CURY

1.800 quOtoll5

IrIl:Z$

200 9uotas

NCZ$

200,00

2.000 quotas

IilCZ$

2.000,00

Hf;YDE CURY

muco -

I

A responsabilidade do. sócios i limitada ao totai do, capitAl sach.l,
oII.rt..2~

teI:tIIOs po

nos

•

)2. -

1.800,00.

"In-Fine"

do decnto 3.708 de 10 õe j ..ndro

q~otU 'repn'se~tativar; ~

Ar;

.e:lon&veh .. estrangeiros ou

li.

~e

1919 •

NE'!Dt CURY

in.c~.!!·

Cl.pital Social 5io inalienáveis e

,

TESTEtr\».1tA5:

pusoas jurídicaa.

CLÁUSULA QUINTA

na Ad.ln1l;[ução da Sociedad~
A lIoc1edade Ileri adni1n1strada pelo sócio NILTOl' CURy.

o

qual

terâ

pleDoa poder~1l para todoll os negócios; sociais, ;agindo em j,!~~o ou fora dele,

laaS

tão S01l&Dte nos negócio5 que disserem respeit.o ã 50ciedad". ':~e.ndo vedado aos ,!;Dc10& o ,seu uso para fins estranhos.. r.ai..

endossos, aVlh"5 de favor

CODO:

11.

teree..!.

ros. fianCas e correlatos.
c\.Ji.USULA 5DITA

nas

Deliberações Sodais

105 deliberacõel nas reuniões dI! '1uotis1;a5 serÃo ,~'~madalli por m.lIiorb.
s-haple.. de votos,

_!'IIllO

as que iupliquilIm n;;. a.lter.acio cootr;1,-tüiIIl. ci5ão, tr.nns _

foc.açio, incorporação ou

di5.0IuC~0 da lIoc1.f!õade, sobre exc.í~t;io d •. sócio,sobre

.uabquer negócio. ou dt.u_cio jur!dica de seu iat"er'esn'. Cad~ I:luota di

direito

• ua VOto.

eLAosULA SeUHA.

DEMONSTRAÇ~O DE RECURSOS T~OnCOS

na Cu,sio e Tnndl!!rinda dI! guot.~s

I l2~ - Ent.re

OJJ

sócio. são admitida. transferênciU de quotas, desde

que

tais tratlsferincias s'ejaa aprovadas por quotistatl que representem pelo menos 25%

1 -

TRANSmSSOR

PRINCIPAL

(vinte e cinco por cento) do capital sodal.

i 22. - O sócio que desl!!jar eedl!!r as !luas quotas a terceiros de~erã cOlllun:l

1.1 - fabric:mte: TELAVO Industrió'l e Comel"cio' de Equipamentoo
para Telecomunicações Ltda.

..J

car a sua ,intenção aos demais .ócios gerente~,. declarando o noae ào adquirente e

1.2 - tipo e/ou modelo:FrequênclA Modulada RDFM 250A

o preço oferecido, observan@-se o -dispoato no rarágrafo Pr:lmeiro. da CllÍusula I
Quarta.

S 3f! • .: A .o~'iedade t.ui' n.pte. o direito de preferência ea i.gualdade de coa
d:lções sohrl!! tercll'lroa, desde flue' o faça C01l fundo, disponíveis e' ce1l o.f.ensa

2 - TIUNSmSSOR AUXILIAR

d;

.capital eat~pul...do no ~ODt:rat.o aocial. o qual devel'& manter-se inta<:to durante

Cf

2.1 -

prazo da sociedade.

r

I

fabricante:rELAVO Industria e Comercio de Equipamentos

para ComunicaQÕe,,'L.tda.
2.2 - tipo

.42. - Caso" socildade nio disponha de fundos disponíveis Ou nio que:lra ~_

e/Gu .odelo: P'requência Modulada .RDFM 250A

.xercer do seu direito ele, preferincill, esta poderi lIer exercida pelo. dellla:ls sõcio~
lerentcs de acordo

COll

a sua partiCipação societária, e não havendo interesse doa

3 - SISTEMA lRRA01ANTE

_smoa. o sócio retirante elltari 'livre para vlmdl'.r a. suas quot.as ao ~o"prador n!?

of~rec.ido

_ado e pelo preço inicialmenu

e denunciado aos dema.ia .6Dcios gl!!rentes.

3.1 -Í3bricante:MAPRA: Indu3trfa e Comercio de AntenaEl ~tda.

euUSULA OITAVA

3.2 - tipo e/ou modelo:F1-1 - Antena tranSlllis.!:I.ora· de FM

Do falecitll.nto •

No ca:5O de fab.cl"..I,1t.o dI!
parê. nio haver.. paralis.,io

dOli

UlI

do. "ócio. a "ocieda~e serlÍ dissolvida.

nl!!gôcio•• cont:intJando os III1!!S1!lOa COlS o sócio

1"1 _

...n••c.ntl'. Eavendo acordo ilIntre o rl!!lUnescent.e e os herdeiI'(lS, os.esmos pOderio
!oraar

Ut:l.l

nova sociedade. Ela e.so contririo, os lIaverea

-lID

sóeio falecido, regu-

laralate apuradoa e. balarlço • •ez:.:ao paios aos leg;l:ti»os herdeiros da' seguinte lo!:

u:.

10% (dez po~ cento) i vista e o restante ... 12 (doze) p--=.rcela& iguais,l<>I'nsai..

e auc••s1v.a. acrescidas de juros l"eaa1a. Vincendo-s....

apÓ.

O

prlQe:ira~ 30(trint""d~a!l)

nfltr1do balanço.

cLAusULA NONA
D.â Divergência entre oa Sócios
O••ócia que di"Yerlir padarâ se :retirar da .ocledade, obtendo o reaa-

boha dos

seu~

haveres e direitos de confonddade

COII

~ últ1~ balanco

aprovado f

pela aoé:i.dad••

No cno de dherlincia sutre o. sócios ou de dª-»;lcla. entre el•••

~ua aolucio slI!rá confiada a
priaelro, obrigaroriaa.ente

1m
UlI

juba arbitral composto de t~i~ _mb:ros. sando

advogado. o

PllIHJ:lRA ÀLTE1l.ACÃO·DE COkrRÁTO SOCIAL DA FIRMA

o

~egundo'de escolha 'dos que divergire. e

SIStEMA. BRASILEIRO DE RÁDIO LTDA.

o terceiro de ...colha dos doe árbitro••
Saibam quanto. e8t~ inatruJnllnto particular de Prll11eira Alteração

euU5tlLA DECD'.A

o séc::.io 'HILTON

de Cont:rato Social. vircll quc, entl"e partes:

CUi.Y, perccberi UII4 rCllluneração Il:ensal a dtulo

pró-Iabora: a ser convl'.ncionada, observandO-5c os limites da,1II!g1slacão

1'.

de

do

euU5trLA m~CIHA PRIMEIRA

Do ExercIcio Socbl

I"

O• • tll

çiô,

O ur.ercício social ence;-rar-se-i

lucros

~ ' brasileiro. casado, advogado, residente e dolrlcili,!

vigor.

e.

:n

de dezetlbro 'dI!! cada o:Ino,

li!

os

cu

Capital do EIJt:lldo de Sco Paulo. i Av.AngiliclI. 18S1,apt.o.92. Con.ola
01227. port.ador d. eidula di identidade POC

ou prejuíz:oB que a sociedadl!! auferir €'m cada ex.ercício financeiro. sl!rio

pa&os ou creditados aos !Iócios na

~;vida

proporçiiio do co1;pitóll de cada um.

n~ 1.6~7.591/5SP e do

CP;

.ob nl! 116. 701 • .:J.G8.. 4~, ~ inscrit:o na Ordem doa Advogadoll do J]~aRil .ob número
19.7.G5.

~' brÀalleira.. llOIteira, u10r, Ildvogada. rer:identc

t.

doaiciliadtl nesta Capital do Elit:ado de SRO Paulo, ã Rua MAranhã.o,. H2, 72 aod,

OU;V5ULA MClHA SEGUNDA.

apto.11. Uigienópoli5. CEP 01240. port.adora da cêdula de idl!!ntidade RG cú:BlCro

Da. Hodificacõu Conrutuds

1.687.596/SSP

NenhulM altençio :ontróltuAi podl!!ri !õl'.r n:albadA sela a prévia auto-·
riz:acio do Min:l5trrio du COlõlllnlcacôl!!..
-

li

~.o

CPF sob nº 003.794.92B-1I9.

OoicolI fi! I!xclul!llv08 nôcio5 da flociedade por quotas dI!! rar;ponsabi
Hdade limitada, denOminada de

11

SISTE11A BRASILEIRO

Dr:

WIO LTDA..", co. ced: •

15064 Terça-feira 12
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IX.

RlratA ClIpitnl do Elltado dI! são Paulo, i Rua Haranhâo. 792. 72 lIndar. conj.71,
H1gil'nápalir;, CEF 0121<0. ingerira no Clld:acero Geral doa Contribuintes do

CLÁUSlJLA n.t:ClMA PlllMElRA

_Iki ExercIdo Social.

H1.-

nlstério da FalT.l!!ndn 60b nº 60.3/,3.498/0001-17. com instrumento institucional

O ex"rcú:l0 Bocial encerrar-se.-ã ea 31 de dezelllbro ,de cada ano.

devidamente regir;ctado e arquivado n~ mf.'Juntol, Comercial do Estado de sio PilE.
lo 80b n~ NIRe 35.201l.. 551.934 em
Na melhor forma

~e

6MSã[)

direit.o

e os lucro. e ou preJu!zos .ecão ore ditado. ou ,auportados pelos sõcio.!l pro _
porcionalllente ao capital de cadll UCl.

d~ 19 de abril de 1.989.'
I!

perante as retltemunhalli no final

••,;in.das, resolvem alterar o Contrato Social. às CLiiusulBS Primeira, CliÍuJõula Segundo, P3rágrafo Terceiro. cláullula Terceira, Cláusula Quintll,

x.

00 CONTJtA'tO ÕRIGIWIO

clãusula

Continua. e. vigor as delUia cIiuaulas conlltantes no CQntrato _

Setia,- clâuDula Oitava.. Cláusula Nona, Cláusula"Dec1l1ló't e Cláusula Décima Pr!

'.celal or:l.linãrlo t que nio for. . IIOdlf.i-Cad.. pelo, pus"nte instrumento. d~s
• já. nUficadas.

M1r&. a8 quais passam a tRr a IlRguinte redação:
1.

Dezembro de 1989

CUI1SULA PRIMEIRA
Dl'!. Dt"nominacào Social

E, por estar.... dl!l pleno e

A Boc:1edllde ê comercial por quotas de responsabilida.de lim1tall&.

• lirarlÍ lIob

&

acordo COlll ri presence instruae.!!.
três

via. d. flual teor. pas._ a •••irur.

« adota.T.oi como exprelllli'o !anti!lGill do eGcabelecimenr; o, "\Ol.le de "R!DIO STILo".
Il.

COIro.

ta p-,rticular de Pri_:lra A1tl!t:aç_~ de Contrato Social. elaborado ' ~a

LT~A':

denominação .acial de "snR - SISTml\." BRASILEIRO DE MnIO

São Paulo. 02 de ~a~o de 1.989.

cLÁUSULA SEGUtlDA, pAMGRAF'D TERCEIRD

~
A. cz=itério doe l'Iócioll que repreSI!'Iltl!a a maioria das qU.atil8 podl!rão !ler abez=tas e eneerradtLlI filiaill em qualquer parte do ter:r~tório nl;lc!vnd
recpeit:ld3'8 a9 dbpoaiçõM legais

IIl.

em vigor.

Do Objeto Soeill1

A locbdade viDa priorltllr111ment.e a execuçio dos ccrvlcos de
Radiodifuaão Sono_t:_a~~.!.r.!l:. inclul'live SonA e Illlllgens -

~)"

'I

'Ielevbão. 11= vez,

JJ.

c.......

-'1/

'1'EStEHUNHAS:

i~ve8tidll elll outorglls do H!oilltério dali COalunic.llçõeg.
IV.

d

lLTON CUR'i

cUusUI.Â ''IERCEIRA

cLAUSULA QUINTA

Da Ad=iniatrllcào da Sociedade
A lIociedade gerá adminiatrada pelo Atlcio Nilton Cury,

qu.. !

o

esrÃ plcDos pgders. par. todoa aR negócioll SOC.iili8, agindo ~Ill j·u{zo ou
dele. ma. tio someot... no. negóc:t.oR que. disa.rem rI!lllpeico i aociedade.

fora
!lendo

vedado ll05 sôoiol o lIeu UAO pAra fios: "'.tranbDII. tais COIllO: avai.l de fAvor a
terceiros, fiancas e correlAtas.

S ONICO .. Oa adminilltradore. deveria Der brasileirolõ Datas ou nAturaliza_
do!: há mais de 10 (dez) anos. e a sua investidura nos ci!lrgoG somente

poderá

oc:orrer dEpoil de tere" sido aprovolI.daa pelo Hinlstirio dar; COMtlnicocôclJ.

V.

cLAUSULA S~TIHA

lJIS'fRlDtEH'l'O PARTICUlAR DE CONSTITUIÇÃO D.E~AD~

Da Cer;sÃo li! 'Iransferinei_As de quotll.5

RÁDIO E TELEVISÃO LITORAL LTDA.

r:- 12. - O .ócio qui! pretendar transferir sua. quot•• d8VlI!I':Ã natificar A
sociedade. por e.crito. d:f.Bcrill1nando-lhe o nome do precendp:nte. o valo~ e o

praz~ .de pagaJu.nl:o. para que est&. atravis de lIeuslóclolJcxerc. ou renunciA ao

direito dE preferência. fuendo...o dentro d... 30 (trinta) dilUI. contado!! do re
c.bimento CÜI notifieacão. ou elll pr'zo maior. a critédo do sôcio alienante.-

J 22. - Dt!corrldo e.se prazo. Sllll que seja exercido o direito de preferincia. a. quota. poderia aer transferidAII AO pretendente indiCAdo.

LIIPEIICl:O JIIY'~I. braailelro, casado. advogado, portador da cédula
identidade RG n

'

bl1ca do Estaclo de são Pa1,llo, em 12 de novembro
1- 32. - Fica Ajustado flue aoss6cio que ae retirar. caberá o valor

daa

quo~a/il integralizadas e representativas: de nu capital 50~i.l.lUis os lueros

apuradoa IE. baI.nço e, previ_~nts aprovado. peloa "ócios. O p.saaento

será

efetuado em 12 (doze) .ssea atravéa dI: parcalaa IlIllnaaiR. iguaia a lIucesa1va.
aer",scidag de juros ·de lei.
5

'Q. - o~ sócioa podlErao deliberar por outra, condiçõell dA pagamento.

Santos. Estado de são Paulo.

de

1870. inserI to no
~e

residente e domiciliado na cidade
Rua R~a~huel0 n~ 82. conjunto 61

à

ClAUDIO·DE GRAÇA IttfSSI. brasileiro, solteiro. publiciário, portador
da cédula .de identidade~ BG n l

e .Segurança p~biHca

do

l6.589.p44. expedida. pela 5eerct:=l.ria /

Esta~o de são Paulo. em 23 de novembro

de

;1.981. 1noor1to no CPF M/F sob nl 052.415.098-28, residente e domici-

...d. que não afete. a .icllacio econõa1co-f!olnc:eira da sociedade.
VI.

072."'90.128-0~.

CPF H/F oab n l

de

2.788.056. expedida, pela Secre'taria de Segurança P!!

liado na cidade de Santos, Estado de são Paula,

cLAUSULA. OITAVA

I 19, - O falecf.ae:nto, interdicão ou inab11itAÇ-iO de qualquer dos sócioa

ra da

à

Rua Riachuelo

82.

ALDA REIS POÇAS. brasileira. viúva, camercl:mte, ~ortad.2.

conj. 61 i

cédula de· identidB;de RG n l 3.324.838. expedida pela Secreta -

não,dl..olveri a aociedade. necuaniaJ:leute. ficando oa her:deiroc ou repre-

ria de Segurança Pública do Rio d.e Janeiro. em 23 de maio de 1973

aentante les.~ nOlleado, sllbrog.dos nos direitoa e obrisações do "de cujus" •

inscrita no CPF M/F sob nl 883.6DB.747-20. domiciliada na cidade

de

R1a~c~ f,~·sz-,~p.jUBto 61.

I

Sntllrdito ou blabilitado. 'podendo nell faz.r.a-ae representar, enquanto .indi
vi.o o quinhão reBpectivo. por ua dant"re ele. devidUlent. crAdenc1ado
de_h.

pelo;

s

Z~. - H.diant. Cons.nao .~tra o• •ócios suplÍr.tisl:as. os herdeiro. ou
auces.ores podarão lnlru••r na aocied.de. caso nio haja 1IIlpedit1vo legal I
quatito • •ua CJIpacid.de jurIdica.
<

I 39. - S. Da herddroa

011

suce.llaores não desejarem'continuar na Aocie-

dade • •eus haveres serão apuradoa elD bal~nço levantada especialmente para ell
te fi.mJ e s._r_a pagos. ell 12 (doze) meses. em parcelai iguais. lI'I.en8.l11is '" au :
cessivas, .crescidas de jurolS de le1.

I 42, - Flc!m facultadol. _diante entendimenco entre Oll sócias e he.rdel
, ro•• outrAs c.ondições de p.gallento. dellde que nio afetem a 8it.uaçiQ .1;00ÕIll.1-co-financeira da sociedade.
VlI,' , cT.J:lJSULA NONA

IIÓc!O qUfI

divergir poderi

SI!

são

Paulo.

à

Rua

constitUem c.ntre ,si e na.. melhor ,rorma c1

~!; ~=s64iiã~·é\~m.~~)t~~~~

alo' por cotas de rC3ponsabil1do.de 11m! t

.,'

rica que disciplina. essa forma

.... e

~
societ~(;<ia.

I

• '

A sOcicdl.\de, nos termoSi',d~ 1.

CLAUSULA 11 -.

'í;~

8" .~~f'e.l. , "ct.~,;- p

es, Re ~~ 1

Gulas e condições seguintes, e nas om!

TEIJ~.fG

"'!C ".

~ : r1-

.À:;l ':>;,UI.

"··~.,1t1 a,

r
<l,.

-~llr'II:. e....'
1.• dou. ~ e
-

islação .em vi

.

LITOill:"t.!~~I;:

'1989
~

que lhe for outorgada por atos dos Poderes Públicos. ~~r€Llll:E.~ar I
serviços de Radiodifusão son,óra. ou de Sons e Imagen:;; - seus serviços
atina Çlu correlatos. Televisão c !H!rviços especiai.s. repetição e retransmissã.o de te'leV1são, sempre com f1nalidad~ educat<iva. •. cul turais

~atrióticas.

bem como exploração do cmprc-

!!ndimento, mediante a obtenção do Governo Federal de concessão
retirar da 'sociedade cabendo-lhe

o v.lor d.lllll quotaG i~tegralizlld4.1 e representativas de Jlr.u capital Goclal
. .1a os lucros apurados e. balanco e prev!Blllente IprovlIdoJl pdo!l sóeios.

permloBã.o neata ou

t! ...

"' .....

ra& localidades, tudo de acordo com

dt. legi~

laçào quê rege a matéría •

palUlle~to .lerá efetUAdo ea 12 (doze) IIlltllea, Atr~vés de parcelas mencAia.
ilu~la: e consecu~lvas. acrucidas de juros de l~i.

CLAUSULA 2

I 212. - Oa sÓcioa poderio eecolber oucras condlçõl!!. de p"gamento. deade
afetem a Ditus;io econôlll1co-financeira da .ociedade.

que nio

cLAUSULA DI~CUfA

VIIl.

Do Prõ-1.llbore

,

tllllll.

-

A sociedade

ter..!Í ~séde a~ e muni~p~:-

Santos, Estado de Sao Paulo,

à Rua

R1aC::lluel~)

as em todo o terri tório nacional. ssmpre que assim lhe convier.
§ .;nico

-

11

R T L

-

O'

A sooiedade identtt'icnr_se_á. també ,·C
çom a denominação í'~nt;asia

qUlInt!a,cujovaloraerá fixado. obaervando-se 08 limite.. da legisl.!

cão em· vigor.

1

conjunto. 61. podendo abrir -escritórios. i"i.l1ais, suoursais,. agên~.

O .ódo gerente, a deulo de pró-lAbore, poderá retirAr mensal_ntlE.

.... 'a

i:{,'"~cl-

..J

• '.' • • "

minar-se-á
RÁDIO E
O
.1'
"
m;:':':Z4·t.:I-.I"~f"~ ~.:..'"
C'ODIO objetivo a instalação e exploraçã.o da conce.ss:.\o'~pe:rJn1$.sao:-":'1

e informativas, cíVicas e

Doi Dl"verg:iin~i.ll entre os Sócios

lU!. - O

Santos, Estado de

,

RÁDIO E TELEVISÃO LITORAL

'1

de •

I
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CLAUSULA 3 1

-

A sociedade

é

consti tuida para vigência por prazo

CLAU::iULA

Terça-feira 12 15065

14'

..

indeterminado e suas atividades terão inicio
partir da data em que o Ministério das Comunicações deferir o ato

A representAção legal da soclepndc, em atos

de

qqalquer natureza, far-se_á pela asnlnatura

do

sócio gcr~nte.

de outorga da concessão ou permissão em seu n~me.

§ único - Fica vedado aO sócio gerente, ou pro-

Se necessário f'or a. sua dissolução, l2ierâo observados os dispositl-

curadores, o uso da denominação soci111 em negôcios alheios

vos da Lei.
CLAUSULA 41

A sociedade se compromete por

-

Q

não

ei'etuar aI teracão neste contrato socül1 sem

que

Sl:iUS

sócios

tenha para isso sido plena e legalmente autorizada previamente pe-

à

tais corno, fianças ou avais,

sociedade l

bem como a assinatura em tItulas ou papéis do mero favor l sob pena de nulidade dos mesmos em relação a sociedade, .salvo quando

/

expressamente: autod.7.ado$ em reunião de todos os sócioc ·CO);ista!':l.

lati orgãoc do Minlst.ério das Comunicacões.
CLAUSULA 51

_

.As cotHS representattvR$ do capital social em

sua

totalidade. pertencerão st!mpre., a·brasileiros

e

viio innlienáveis e incausionáveis a estrangeiros· ou pessoas jurIdi

CLAUSULA 151

O sócio gerente terá direito da retirada mensal.

-

a ti tulo de pró-labore, esc ri turada como despesa

e vigente

da sodedade, a ser fixa.da a cnda mês de janeiro

I

para

todo o excrcicio, observado, porem, os limites f'ixados pela legi!!
lação do imposto de renda.

CLAUSULA 6 1

CLAUSULA lGI

-

Anualmente. em 31 de dezembro, será levantado

CLAUSULA 7 1

balanço geral da sociedade e os lucros ou prejui_
zon. após deduzidas as

depreCiaçõ~'~~t;~~l1ll~O~91ra-qj'lsões ca

b!veis serão dIvididos ou suport

75 4~~:ó1l'o~F

~~>ã~~~

ção de suas co'tas de capl tal. o~ '"' l~ {;;. '.... a· . a~s
dos p'g~Cpiáf
cio gerente.
2 :r..
t:.. .!.!..~, ·c 'r,To
o

-

de empregados brasileiros natos.
CLAUSULA 91

O ctapitnl so~ial

_

é

de cd 5.200.000,00 (.c1nc~ mi -

. lhões e duzentos mil cruzados) rep;:esentados.

d~

C:-:;$ 1,00 ( hum

cr~za~o

•
·levantado balanço intermediaria.

por

5.200.000 ( cinco milhões' e duzentas mil ) cotas, c&.qa uma no valor
) subscritas pelos sóC.ios na seguinte fQ.!:

ma :

'Ir~~:~:~~a.

§ pri'meiro - Se o so'

S negundc:-

Js

j.~~~

"
s

~~~

,--

~pur

ma mencionados, poderão se-r capI tal1zados.
pelos sócios, Igualmente, ainda.

t'

ger.
e d'e'1:f
" o. .

;p;;'!/;.IW.,,"Ij~

. ó\
m·.·· ,.

'lhV":'I't

•

·tl~l!terado

sã t·

a~ r~servas oriundas ~,,J';alanços,

RB,sim como res~l tantes de quaisquer conversõcl: :tavor~ve1s do pass!.
vo. bens em espécie ou dinheiro, poderão ser utilizadas para aume,!l

to de capital social, sempre que assim também as sócios delibera _
rem em comum acorda.

~~

;CO'l'ISTA
Lupercio Musei
Mu~si

Claudio de Graça
Alda Reis Poças

§ único

~LO~ CZS~:~\

1.~OD.ODO·

L300.00Q.~

1. 300.000

1. 300.000. OO~'"

2aGOO.OOO

2.600.000,00

- De acordo co:n o Artigo 21 "in ::tini"
Decre~o

n ' 3.70S. ,de la de janeiro

d~
de

1.919; cada cotista se resPQnsab11iza pc!a: totalidade do capital

-

A!! cotas sociai!t"1fão poder~cedidasy ~

teroeiroa estranhos à

$001

edade sem o pr y,1o

consentimento expressa dos demais sócioo c da
via do Ministério das Comun1c110ÕCô,

na

cla~s~la quarta

f1111,

social..
CLAUSULA

CLAUSULA 17'

~utor:l.zação ;;)'ê..~

nos termos do estipulado

do presen:e contrato 80c1:.al c.

~:r~.. esse

,

o sacio retirante devera comunicar sua resoluçao a socie\

dadc, com uma antecedência de 60 (sessenta) dias a Em qu~lquer
- . A integralização do capl tal social será t::fetuAda

101

em moeda oorrente

n~cional.

e

'e~

duas parcelas :;

eventualidade os

!l:Ó'c100 remanescentes terio, sempre, pr,cferê!!

eia na aquisição das cotatl elo sócio retirante.

iguais I sendo:

§ úr'dco - Os haveres do. sóoios

a)

A primeira, .oü seja Cz$ 2.60D.OOO,OO ( dois

rn11h.õea e i!3cll!1centos mil cruzados

integr~lizRdos neBte ato.

ão

aim .realizada:

re:tirante se-

rão apurados em balanoo c ser-lhepagos em moeda na01'Onal ~m 24 (vint1!l e quatro) pnrcelal!l

I

rnemsais. iguais e sucessivas.

Lupercio MUBsi

650.000 cotas

Claudio de Graça

Alda Rets Poças

MU1581

Cz$

650.000.00

650.000 cotas

650.000.00

1.300.000 'cotas

1.300.000.00

CLAUSULA 1a-

-

Falecendo um do!! sócios ou se tornando interditado. a

~~ciedade não disaol~erá. pr~DtJegUIE.

do com os herdeiros. devendo estes designarem quem os represen-

te no lugar
levado

à

do sócio t'alecido ou intcrd'1tado •. cujo nome será

I

apreciação do Ministério das ComunicBoões c, tendo de-:-

le a sua aprovação préVia, poderá inte~rar o quadro social,

que advirá, _neee~snriamente. a alteraçÃo

dq

do

presente cóp.trato

social e o seu consequente registro.

CLAUSULA 12 1

CLAUSULA 19'

_

CLAUSULA 211

-

A sociedade. será administrada e ·-:epresentada jud,!

-

oial e extra judicialmente pelos sócios gerentes.
cabendo-líles l quando na representação legal, as a.tribuições
poderes que

li.

Le! conierc Boa gerentes de sociedade por cotas

e

os

de

rcuponsabpidade 11~1 tado.. a :rim de garantir o funcionamcnto dn s~
cledade, podendo para tanto, praticar toclos os atos que .!:!e torna rem

necessárIos.

Os casos não prc'fistos no pre~ente' contrato so-

cial. serão rcsolvido~ de acordo com o que disCLAUSULA

13&

-

A gerência e a 'adimWstr~l!Ao h.':,·4tt.A,i'~iado s~-!":

pões a Lei 3.70B de 10 de janeiro de 1919 e demait:;

e,xerc1da por brasileiro nato, sócio préviam'e'~, i

legais apl1caveis

~

-~-

•

::lI

aprovado pêlo Ministério ds.s Comunic3ções e Poderes Concedcntee; . . ~
que

f'~ca ~este

ato ,investido o sócio aLupercio Mussi. ficando 'aIs-

penando da prestação de caução.

disp.6l'lf!"õe~ /

à espede ..

"I

E por, estarem jUtltos e contratados assinam'
presente Contt'8to social em 06. (seis) vias de igual' teor e :forma
fazendo_DS perante testcmunhal3.
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ns ".ÓcioS declaram que não estão incurso eiii"Tíenhum do~imes p~_
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tre si, de pleno e comum acordo, e na melhor forma de direito, ju!!.

to e contrat-'1do

vistos em Lei que oa impeçam. de "e:x.ercer atividades merclUltiB..

R.

alteração do supra citado contrato social.

forme segue:

Sõ.nto~ {SPl t 05-04-19BB~ Fica altc!'ado o preâmbulo do contrato Goela1 da enti~RC:e. de forfola.
a caracter! 28-1 a como sociedade' oi '" 11. pa::J30ndo a. den:xnlnêlr-:;e RÁ-

DIa E TELEVISÃO LITORAL S/C LTDA.

Ir

Permanecem em vigor todas Q!I dem.Me Ol~u8ulas do contr&t'~~'
inalterad.as pelo presente instrumento.

.Jl

, - TR.!\lBMISOOR PnnrIl'AL

1.1 - Fabricante: Wl'K - Teleo::rnunic,u;res,r..tda.
!b3elO! SI-FMU-B (1.000 watts de p::ltêncial

:~~~~~;;~~~~~~~~; ~I~~:~~;' ~". -~:'~~:r~" 'i~

1.2 -

1.... COMARCA 011. :Jd;lloo

• ·_~_ ...f'lo boj pi•. _ ...: .• Ln"~

2 - TRANSMISSOR AUXILIAP_

2.1 - FabrJcante: WTK - Telecq:nunicaçÕes Ltàa.

mNIS'I'J!JtlO !.lAS COMI1NICAÇOI!S

1'.2 - M:x1e1D: SI_FM1-D (250 watts de potência)
3 -'SISI'EWI."IPJl.l\Dll\IlI'E:

3.1 - Fabricunte: TEEr.. Telc:-EletrâU.OI.l L'cCa.
3.2 - Modelo: ElXP-1L

CI)n6.idu4ndl) ba..6.[ea.mente O lhêJt.t..to to O
~tos,

objr..t.<.vo c.rJltuJtl1l P.. educ.a.ti.v()~lio

H de l\br11 ds 19B9.

'<:l!.~

viço dr, J!.a.dl..od.[6u1>ã.o;

"'-,..-.L<-'
Lupércio M.1m::i
Diretcrr - Gerente

COM.[deJtltl1do

JlIaü
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

",,(!.li,

e:c:c..'I.c..tc..f:o

at.to .t.ntt.!r.e-6H

eOJllo

cão fta.ci.ol1a.l e ,lte.6pe.ita
dr..!. c.oJt.6.titul.da6;

~
RÁDIO E TELEVISÃO LITORAL LTDA.

Os s1gnatário5, LUPERCIO MUSSI, brasileiro, casa.do. a.dvogado, por-

R!._pI"·O

PA'R""No"A

do

6l.u1danrtt!

.!Ioc.ia!.

.(nte1t~

.tatmeltte c.omo in.6.tJtumt.Jtto de.

lt.u.toJt.'[d~

ã.6

li1)A".

tador da 'Cédula de Identidade RG n~ 2. 7B8.056~ expedida pel~ "Seer.!
tarie de Segurança Pública do Estado d.e são Paulo, em 12 de Novembro de 1970, i~scr1to no CPF/MF sob n~ 072.490.128-0D, residente e

domicili~do na Cidade de" Santos, Estado de são Paulo.
chuelo

n~

à

Rua

Ria-

candid<lta ao Serviço de Radiodifusão em FREQUENCI/\ 1.:OOULADA
(FI·I)-, destinado a operar nos termos do Edital n'" 013/89.G:Hdo
Ministério das Comunicações. publicado no Diário Oficial da
União de 21 de Fevcl"ciro de 1.989.

82., Conjunto 61; CLAUDIO DE GRAÇA MUGSI. brasileiro, sol

te1ro, publ1cit';'rio, portador da Cédula de Idcntidade RG nll 16.589
644, cxpôdida pelo. Secret:l.r1:l. de Segurança Públioa." do Estado

de

São Paulo, em 23 de Novembro de 1981, inscrito no CPF!M:F sob

nll:

052.415.098-28, residente e -domiciliado na Cidade de Santos, Estado de são PüulQ,

à.

Rua, Rinchuelo n~ 82, Conjunto 61, e, ALDA

POÇAS, brasileira. viuva.. comerciantc. portadora da cédula dc Ide,!!
tidade RG n' 3.324.838, exped1da pela Secreta.ria de SeguranQa

Pú-

blica do Estado do Rio de Janeiro. em 23 de 11aio de 1973, inscrita
nc-Cr':"/:.tr"

zr~:"

u:" üõ,:;.üüõ.747_;ú, aomiCJ.1.1aaa

Estado de são Paulo,

à

~a

GOMPROMETD-SE

REIS

CIdade c::: -santos,

Rua Rlachue10 na 82, Con-junto 61. sócios

1 - Elllhorllr

$CUS

mmCATJVA.

~t'ogri1H1".<; de naturCZ<l .!!i.!.Q~

Eonr.lo.s!\.

MI::ncrAL. com o teor

AO VIVO

c

]'UBLrCIUrdJE

fill<ll.icinde de
buir pnra_o 'npcrfciçoumcnto cultural de
povo_
(J

i1

CO

contr!

nosso

I

componentes da ~ocied3.de civil por cotas de ~espon3abil1dade limitada, que gira nesta Praça e Comarca de Santos; Estado de são Paulo, à Rua Ri~chue10 nll: 82. ConJunto 61, sob a denominação social/

de RÁDIO E TELEVISÃO LITORAL .LTDA., com seus atos constitutivos d!.

Z - Dar prcfcTênci~ il temas. autores c intérpretes
_nacionais. il fIm tIc incentivar a
criati'/idade
do homem brasileiro e o"dcscnvol'/imento cla5 e!1

vidamente. arquivados no Registro Civil das Pes!:!oas Jurídicas da C2,

p~csas

marca de Santo!:, sob n t 147.060-8, em 09 de loI3io de 1988, têm

mercado .de tr"abalho. Jigmlo

en-

do País. com a consequente illllJll iação
3

do

todas ativldades.

Terça-feira.J2 15067..
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r

:: ':'" Respeitar <;Ls diferenciações region:J.i.s .dn cultu
ro3 brasileira, procurando rcl .. cion:í-Jns ell\ 5a~
pr,õprio ~onte):to.

4 - Instituir :1 fjàedignidndc ,da fonte de
informél
ção do fato :J.nte~ da emissÍlo da notícia. e"
servnnci:t, nn- publicülilde, de normas' éticiJS i~

ob

dis-pcll~tivci::; ã prote,çi:io Jo público e do consumi
dor de um modo geral.
-

domiclliniJo

à

Rua João Ribeiro n!< '1163, em Santo

Andrê.

SP;

e.
da

KÁTIA DOT\'Q DUARTE, bras.ileira, casada, jornB.listà, portadora

cédUla de:
identida.de RG n
7.633."00 SSP!SP e _CPF_MF
n~
054.774.038-70. residente e domicil1ada à Rua Venezuela n Q 519,
13l! andar, .lpt g 131, em Santo André, sp', têm entre si .justo c
contrl'ltado a COrLsti tuição de uma sociedade por c:otns de reepons3.bilid3de lirnitada, que sc regerá pelas condio;ões seguintes:
Ç

Clámml.<l 1 iI : Sob a denominação social de RÁDIO DIADEMA Ff.t STÉREO
LTDA., fica constitulda uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Diadema:, ~P,
ginal n~ 20õ, podendo abrir e fechar í'iliaiB,

à

AVenida f.1arou ·agên-

cia!:l: em qua.lquer parte do terr:f. tóri~ nacional.
A Sociedade se obriga a
não efetuár qualguer
alteração nu presente cO:ltrat~ social, sem que tenha. para isso.

Parágrafo único:

e:m .'tua t1bhdtl[J~'l
c..i.ct. d~,,(v\.« o.te.r.de.1t., pOI!. ~flUa.l, . r. e.;(PJi.r.1J-b~
mente, ã.... dJ.6poll.lçõel> do!> textO.'t tegaü e.,
d.lplolncL'" r:t que. .61'. JleéeJtl!.1lI O"'/M
Fbla.tml!.ntl!.j, a p1Log1l,dtllaçã:o,

-,

obti.do prt""vla I'lutorl;?:ri<cão do Ministério das

instruções vigentes ou que venham a viger. referentes a

Cláusula 21:

Q. objetivo da Sociedade

é

e

a instalação. e exploração

,de serviços de rn.diodi!usno sonora e de sono e

.nw,

(televi,

imagens

servi<;o,'J copeciaia de repe"tic;ào e retrDJ1~mü';são de

são, servlçus especiais de televisão em circuito tCt,:hado,

nnCRl!ro N.'t 52 195 de :

obri-

rad1odi-

rucao.

DL!c!,-rrro Ng 50 929 de

03, de Julho de I %1

ComuriJca.~ões.

gando-se' talllbém, a cumprir l'i.gorosamente as lei·s, regulamentos

televiservi-

ços espec::'atf: de música funcional, televisão ppr cabo ou assinatura, com 1"lnalÚl:adeo educacionais, culturais e .cívicas, bem co-

3] de Outubro de 1 %3

mo. II eXplOl'l\ção. de propa,g"anda comcrcia.l e a.ti.vidades· correlatas,
medtante :3. t1btenção do Governo Federal de Concessão, Permissão ou
Auto·rlzaç.io. tudo de conformf.dade 'll acatando a leg.f,.slação especi-.
tica_ Bob~ :lo maté:r;'ill. Poderá operar também, a promoção de c.spctn-

DECRETO N't 236 de :

, 28 de Fevereiro. uo· 1 967
Artigos 11 e 16, 5§ 1 9 e 21'

WJlos ar~isticos, organização de feira~S1~~
....·~c::l::l c·l'~jJn'gre8S0S"
assim como, ·0, comé:C:f;O de representações rJe d1~~as e t~
mes, gravados ou nao.

NORNJl.S APROVADAS

·únic~:

. MC n g 055 ,de:

l°

so~iedade

Parágraro
A
poderá participar de outras
.dades ou empreeas, s. titUlO de sócia-cotista.

25 de Janl'!;iro de 1 914

soei:::

Me 01'- 052 de :
cláusul~ 3 1

24 de M.arço de 1 983

:

A duração da ~oc1edadc

é

J)or pr-azo indeterminado.

cláusula.4': O capital social é de NCz$ 3.000,00 (três mil cruzados nOVa0), inteiramente integralizado, e~ moeda corrente nacfonal, repreeentad; por 3.000 (três mil) cotas 'no valor de NCz$
1,00 (um cruzado novo) cada uma c assim distribuído entre os '3Ócios:
Keller Dotto
1.020 cbtas
NC.z$ 1.020,00
Keyncs Dotto
1.020 cotas
NCz$ 1.020,00
Kátía Dottó Duarte
960 cotas
NCz:t
9130, ao,
TOTAL:
3.000. cotas
NCz$ 3.000,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL
Me nl' 56B de

21 de ·o'utubro de 1 9BO

DECRETO N'1 91 837 de.:

2S de Outubro de 1 995

Parág r8t'o l~:

As cotas representatlvas do capi tal social são in-

divisíveis e para cada uma delas a Sociedade reconhece apenas
único proprietário •

•• E de outras eventualmente emanadas do
.As cotas representativas do Gapi tal ~oc!al siio in-

Ministério da:; Comunicações

Parágrafo 2 2 :

..1[' seus dCln.ais órg50s, e

caucionáveis e inalienáveis a estrangeiros ou pessoa turÍdiCo.o.
Nas vendas de cotas, os demais cotistas teria o direito ·de preferência para a sua aquisição, na proporção do número de c~ttls que
então pOssuir:;!,!m.

))crtincntes ã matéria.

Parágra.fo 3 Q :

A respOnSabil1dad". ..P0s sóoios e no.
limi tada a totalidade do C,o.Pi tal 7,OC1o.l.

DO SliRVICO NOTICIOSO

Cl~usUIo. 5'):

forma' da

lei

A gerência c/ou

administração da Sociedade será
brasileiros natos ou naturalh:ados há mais de
kL.~lJOS e sua investidura no c~rgo somente poderá ocorrer apó$
Ul!!1H'~_rcidn por

1 -

O inciso 3, do Art.67. do Decreto n9 52 795,
de 31 de Outubro de 1 963, que insti tuiu

hAverem sido apr~vados pela Ministério das Comunicações. Os procuradores que venham a ser nomeados pels. SociedAde par.<l, repres-,entn-ln, carão sempre brasileiros natos ou naturalizados há mais de

Re'::lllamento dos Sor,viços de RndioJifusõo
R5R. fixou O limite. mínimo de 5\ (cinco por

céoto) da pro'grar.w,ção diária parrt a tral15mi~
s50 do Serviço Informativo.

Q sua investidura no çargt) somente poderá
haverem sido aprovados pelo mesmo Órgão.

de2 anos

2 , - A eu.t.idltde • .foC (llvc,6t--i.da na outOJtilâ.
pltetc.l1di.da., debt.t.,ttl!tá, 'dút.!I:.t.a.lIlcl1tc.
U.~l ~1.z1li.Il!O de 15\ lqu·inze polt. C.e.l1tOJ
('., 4tH.. pll.og1t11111I1Çã:O glo~a.t,

•

ocorrer

após

Cláusula ó': A ger;êricia e/ou admini3traçâo da socledade será'
exercida pelos gócios Rellar Dotto, Keynes Dotto e Kátia Dotto
Duarte. que .:u:;()inn·r;;'o ::Iemp.e em conjunto do 'ois, com os mais mopIos podcf'es de adminililt1"no;ão em geral, podendo representar a Sociedade em JuiZo e fora dele e, em suas relaçõe!::l CO~iros.~

ãó

.iJt.lutd"iaçõe.õ de c.a.!I.ií.tCh9~l'Iuú:a:nq!.llÚ NrJT1eTOSO,

É expressamente vedado, eendo nula e inoperante em
Sociedade, ato de qualquer de soua sócios e só-

cláusul.n 7":

relação

à

c1os-p,crcntcs, bem como, do:.; procurado-:es que tenham constituido.
que envolvam a So'cicd~de em obrigações estranhas

RÁDIO DIADEMA fM

~ LT~;.

~

Oláusula 81:'
CQNTRATO

ao

objeto

KÍltia

SOCI~L

Dotto

·Os sócios-gerentes. KelIet' Ootto.

.

Duarte,

Keynes 'Dotto

título
. mensalmente,
que for determinada de comum

perceberão

pro-labore, a impoÍ'tancia

re.d:.~l.~st.\\. portador

da

cédula de

brasileiro,
id,mtid.ade

solteiro,

RG

n~

maior,

10.6113.481

ssplsp e CPF-MF n~ 058,558,828-70, reHideute" e domiciliado à Rua
JO~O R'1be-tro n 2 1163:~ e~ Sant.o Andr-é, SPi' K~YN~S DOnO, br<l..!'lileiro. lJolteJ.rO, maior, radialista, portador da cedula de identidade
RG na 10.1.)18.482 SS?!SP e CPF-MF n Q '069.095.~18":24,

residente' e

e
de

acordo en-

tre os mesmos, obedecendo aos limites legais e que serão
08 ab,o.;l.xo assinados KELLER OOTTO,

00-

,cial, tais comô, fianças. avais ou quaisquer garantias ou responsabilida.de em favor de terceiros.

lev:;tdos

à· débito da' conta de despesas •.
'Cláusula g.: O exercicio social encerrar-se-á no dia ,31 de-, de~
zembro de cada ano, data em que se processará &.0 levant3mento do

balanço geral anuaL Os lucros lIquidos oerZio distribuidoe aos
sócios, na pC'oporç30 de suas cotas, po'dendo também n. critério dos
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mesmos, permanecer em conta de lucros cuspcnco$ po.ra distríbuição

OFMV

1'utUt'R ou serem capitalizados. Os preju1zos. I3C D-!:l houver. perma-

DFMH

necerão em conta especial para amortizaçno, nos cxcrciicio~ sub sequentes e serão sempre suportados pelos eócios
!?:..?porçào de

suas cotas.

DIMENSÕES

112/3/4
1/2/3/4

(mm>

Cláusula 10 1 : Ocorrendo o falecimento de qL1alquer sác:io <l Sociedade niio se dissolverá; procedendo-se então a- um bal~"~o geJ:"'<'I.l na
data do evento. pagando-se aos hcrdeiro's ou sucessores', do sócio
falecido o valor de seu capit'al Acrescido doa ci-édltQ~' e lucros
que possua na Sociedade. ou abatidos os débitos e prejiJ.1:r.os\ con'"
forme a 'hipótese que ocorrer. Ca'>o os re:f.er!dos herd~i.roB pre:f"i~0Jll receber os seus haveres, este$,lhe serão pagos em 20 (vinte)
prestações mensais I igua.is e sucessivas vencend~-se à .primeira 60
(sessenta) dios após o OCOrrido.

Cló.ue.qla 11 i : A soc1cdaqe entra.rá em l1quidaçio nos
vistos em Lei.

casos

.-'700
'-(;50
1ll-I:5JS

"'-626

ESPECIFICACÕES

Frl!qUineja::;;;~~;;========:07~'~IO~
Máxima "~tilleld por rtipolo
/, ~ MHz
kW

pre-

Ganho de potitlcia

/,8 ou 2,515 dS

"'0.n.

(mp.dElIcio

V,$'WR

cláu~ula 12-:

Os casos dUVidoso!;; ou omissos do presente contrato
social serão rcso~vidos pelas disposições das Leis em vigOr. aplicáveis à espccie.

polariloçSo
r.rminQI
MáKrma pOfine;Q irraà;ada

1,5'1
htuõ ou urro
ElA 1 ~S·. lIA lIA-

O,22",jU~

(PUIIO'

DipcJo. fOf1lec.ido. comJinha d. aJimMfaç1!Q rlgida

É f:lei to o t'oro d~ Como.rco. de Dí.a.d~mn.
conheceI"' de qualQJ.1cr pendência oriunda deste contrato.

Cláusula 131:

Aseim, 'POI'

e~tal'em

em tudo justos e

sente instrumento de .constituição

LTDA.

I

contr~s

da

RÁDIO

I

• PortJ <4 6ipolo.

a~

DIADEMA

El.m'nfo

para

SP.

FM

pre-

o

fa.ada I

5/11"

/lorizo,ntal unir:fo eo:n vertico. ofro,/'. ti. t.rminol

lIA

na hori:.onral e 4' lia v.rtical

MONTAGEM.

STÉREO

jllntRmente com. duSts testemunhas • a tudo' presente, em tr~s

vias de igual teor. devendo uma delas ser arquivada na Junta

Co-

mercial do Esta.do de são Pa.ulo I para fins de direi to.

Diadema, 4 de abril de 1989'.

A,,~#.

~~.j

I~

DIViSOR

Keyncs Dotto

f4~1if;f'11idt4r~
KtÍ"tia Q'ett

D1J?r te

DEMONSTRAÇÃO DE iffilllRSo!<"T.'."'CCNNIIç,ljS
',:
Testemunhê'ls:

~

Carocterisfieos Previstas

IEdifol

n!' f

•

ID.O.U. 1_

I

Visto do Advogado:

Localidade:

Diadema

UF( SP)

Serviço:-Rodiodifusão Sonora em Freguencia" Modulado
Enfidode:-

RÁDIO DIADEMA FM S'I'ÉREO LTDA.

Caracteristicos Tdcnica$ Previsfas
~

Iconoll __'~•• I.f._ )

DEMONSTRAÇÃO OS REClmSOS TECNICOS

1- TRANSMISSOR
1.1- fabricante:

IFreguencic (

106,5

IMH,I

l2ITJ

[I[J

Closse
L~S

I

Elcctronic Ltda.

1.2- Tipo e/ou modelo: FM-250 M/E
i,;S:'CÓdigo DEN"TE!.. 0564/87

Tipo de Servi~o:

Estereofônico FlJ

Monofõnico

tJ

2- 515TElJA IRRADIANTE
2.1- fabricante: IMABRA IND. DE MICROONDAS E ANTENAS 00 BRASIL LTDA.
-- 22- Tipo e/ou modelo:DFM-V/H-Ol

Fnbrici:1do sob li-cença pela. TEEL - TELEELETRONICA LTDA.

~~ Sistema Tecnico Previsto e' Proposto
ii!-l- Tronsmi!osor Principal
I p,,= (_...9. ~_IKwll'1acional IX! importado O

IPõ'"' C__ .--IKv1 nocionol

Tronsm{ssor Reserva
2'2- Anteno:-

Polarização

O importado.O

fi

circular
eliptico

b

horizontal
Ganho

ri

O

n 2 de elemetltOs:uL]

I

:"_-J-'--.~""4;-_--'-ld""b-:Tdl
1 60_lvc:t:1 tlip010 1I2cndo

Antt'.'_oa de fabricação npcionol O importada C)
2-3- Cabo coo;dal:- tipo.CE.=.7.,l.U...- impedãncia 500hms

dimcnsóo! __ JJl• ..Q./m!
2-4- Torre

outosuportada:estaiada:-

~

Catalogas do(sl Transmissor (esl
Catalogas da[s) Anteno{s)
C~rtificcdo homOlogação dotslTranzmissares
Certifi~odo homologcçõo do (s}Antenas

2-5- Potencil1

D

1r.:-

I

ERP previsfo aproximodo_;:j,.JJ_db",1

I

fi:)

-fi]

rn

CGtoioda com tubolão:-D
altura prevista:30,,",-::c---rI:-1
m

q
liJ

1'lici,ncio:O.2J!1.. __

2-6- Observoçoes:-

-l1,~JLIKwl

d
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g~~~~U~~Ng~~~~5~O~ ~~~~i~~=

Adoçõo de link estudio tronsmi!';sor em lJIB..m"

DE NÁO ·PODERIl EXECUTAR SERVICOS NEM
SOES DE RADIODIFUSAO SONORA NO PAIS ALEM DOS LiMITES PREVIS:rOS NO
ARTIGO 1;:! DO DECRETO-LEI.236 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967.
.

vía~

Fcbricaçõo:- naciono.l 13 importada O

.

Adoção de sistema{~) de reportagens exteMs:- Ç=:J
CLAUSULA nE:CIHA-PRIHEIRA
lo
O CAPITAL. SOCIAL 01"1 SOCIEADE E' DE NcZ'U.900.G0 (HUM MIL. E ono-·

Pato Transmissor 0,290 reduzido pa.ra 0,20 Kw
ERP '" {l,60 x O.~07 x 0,200

CENTOS CRUZADOS NOVOS), REPRESENTADO POR i . 800 QUOTAS NO VALOR
CZU.GO (HUM CRUZADO NOVO> CADA UMA. SUBSCRITAS PELOS
DA SEGUINTE FORMA:

O,290lXw

::<

socros

ERP o "". (-5,F dbk

H~I'r()R fl1t4TO E SILVA nLHO-ao.
900 QUOTAS NO VALOR DE NeZ$900,00 (NOVECENTOS CRUZADOS NOVOS).

2·7- Material de opricr:Jç:ão no[s) estudio(s}'
número de esfudios propo,!;tol~J
,-esfudios d~ gravação:[i(
-cstudios de locuçõo;UI
-estudios de gravação e reprodur;:óo;- I]J
"FonteCsl pro/Jromc(s' toco discos
[!J
,
microfone:;
[i]
cortucheiro~ [Xl

00

cossc1ciros
gravadores
-Processador de audio
- meso{s) misturadora(s)
-monitor de modUlacoo
-monitor de frequencio
-gerador de áudio (funçoes)
-osciloscopio (3 )"
-multimctro
-outros equipamentos
-gerador de esterco CO
-cor~o fantasma
(lJ Incluso

m
Qg

[2]

CID
llil

lXJ
E9
00
llil
O

O

Mcional la
nacional [BJ
nacional [ij ,

nadonal [XI
nacional m
noci6nal fiil
nacionol m
nacional m
nacional ro
nacionol ~
nacionol
nocíonol RI
nacional EJ
nacionol r:n
nacional m
nocionol R1
nocionor IJ"
nacionolO

m

"
HEITOR PINTO\~... ~I:f-..,lJ1I'X".;,.2.N.
QUOTAS NO VALOR DE NCZ590í1.00 <NOVECENTOS CRUZADOS~. ~

importado O
imporfadoO
importado O
impcrtadoO
importado O
importado O
imporfodoO
importado"D
importadoD
importado O
importado O
importado O
ímportadoO
importado O
importadoCl
importado O
importado [J
imporfadoD

D~

'CLAUSULA OE:CIHA-SEGUNDA
RE8PONSABILIDADE CO~ SOCIOS E' LIHITADA 'A 4 IMPORTANCIA TOTl'lL •
CAPITAl. SOCIAL; NA FORMA DA LEG!Sl.ACAO EI1 \,IIGOR.

. CLAUSULA DECIMA;"TERCEIRI'lI AS
QUOTAS SAO INDIVIDUA[S EH" RELAt::AO 'A SOCIEiDADE, ,QUE PARA CAbA UH~
DELAS 50.' RECON'HECE UH PROPRIETARIO.

,

CLAUSULA DECl HA-:-QUAR':f A I "

~~1·~L~~'S~j~f~%~~~~~-3-~~~I~~D~:~~;~ç~~~a~:A~~~TOj·~GA~'

EA-slJA-REPRESENTACAO EH JUIZO OU FORA DELE:. COMPETINDO'"tLHE: AINDA
A ASSINA1URA DE TODOS OS PAP~I5. TIl:UL05 E DOCUMENTOS RELATlVOS 'A5 GE:STOES SOCIAIS E COMERCIAIS DA EH~RE$A, PELO GU~ LHE E' DISPENSADIr A PRE:STA'CAO DE CAUCAO.
'

no(s] Tronsmissor(es)
CLAUSULA DECIHA-SEXTA I O U"
50 DA F'IRMA SERA' FEnO PELO SOCIO-GERENTE, CONJUNTAMENTE COM
DIRETOR-ADI1INISTRATIVO E. EXCLUSIVAtlENTE PARA OS NEGCCIOS DA PROPRIA SbCIEDADE.

o

oa

CUIUSULiII DECIHA-SETIHA '''::'
SOCIOS TERAO COHO REMUNERACAO MENSAL A QUANTIA FIXADA ,?H COMliltr ,.,TE' OS LIMITES DAS DEDU COES FISCAIS PREVISTAS NA LEGISLACAC
DO
IMPOSTO DE RENDA. QUE SER AO LEVADAS 'A CONTA DE DESPE:SAS.

SCHMIDT DE '~DRADE-ENGENHARIA
Uma [mpr••a oSenríç;D da RlIdiodituSEiD Bra sirei ra
CONTRATO SOCIAL DA RrDI.IO SOL ~ LTD~ _ _

CLAUSULA DECIMA-OITAWI

I

Fl-

CA VEõDADO O USO· DA DE:NOHINACAO' SOCIAL': NOS TERMOS DA CLAUSULA, ·pE,tItiA QUARTA "DESTE INSTRUMENTO, Eti FIANCAS, AVAIS OU OUTROS ATQS DE F~VORES E ESTRANHOS AOS INTERESSES DA SOCIEDADE. FICANDO Ai
RETORIA, NA HIPOTESE DE INFRACAO DESTA CLAUSULA, PES50ALME-NTÊ
,RESrOnSAVEL P.EL.OS ATOS PRATICADOS.
,.
HEITOR PINTO E SILVA PILHO,
BRASILElRO. CASADO. EMPRES"RIO~ PORTADOR 00 RG. 3.791.146 < E DO'
CPF'. 33-4.130.708/78, RESJ;DENTE E DOMICILIAOJ), 'A ALAHED.A PAU
INCENSO N. 14, PARQUE flETROPOLIS. HAIRIPOIM. I::~TADO DE SAO PAULO E
HEITOR PINTO E SILVA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESARla.
"PORTADOR
0'0 RG. 1.256.596 E r)O CPF. 089~334.:30B/06, RES!DElnE: E DOMICIL!A
DO 'A RUA JOVITA N. 20~ • .EM SANTANA, SAO PAULO, CAPITAL. POR HEIO
OESTE INSTRUMENTO. eONSl'ITUEH ENTRE SI' UMA SOCIEDADE POR
QUOTAS
DE IlESPONSABIL!DAOE LIMITADA GlJE SE REGERA' PELAS CLAUSULoAS
E.
CONDI COES SEGUINTEG E. NAS OMISSOES, PELA LEGISLACAO ESPEt'a:rrcA QUE: DISCIPLINA ESTA FORMA SOCIETARIA.
•

OJ-

\'k>õfi

CLAUSULA DECI~ J
DIA 31' DE DEZEHBRO DE CADA ANO SER A ' PROCEDIDO O LEVANTAHENTO~
ElALil.NCO 00 EXERCICIO.
,
'
,
.
"PARA1JRAFO UNICO ~
08 LUCROS
OU PREJUIZOS VERIFICADOS. SERAO DISTRIeUlDOS OU SUPORTADOS FELOS
SOelOS, NA PROPORCM DE SUA IiUOTAS DE CAPITAL.
~
...

á .

".

CLAUSULA .... lGESIMA I ÃS tu •
TAS SOCIAIS NAo- POOERAO SER CEDIDIIS ,. TERCEIROS'ESl'RANHOS ',. ·SOCIEDADE SEM O CONSENTIHENTO EXPRESSO 00 OUTil:O SOCIO E DA AUTOR.X-'
ZACAO DO HINISTERIO DAS COHUNICACOES NOS TERMOS ESTIPULADOS
NO
PRESENTE CONTRATO SOCIAL E. PARA ESSE FIM, O SOCIO DEVERA' COMUNICAR SUA· RESOLUCM 'A ENTIDADE.
EM aUÂLQUER EVENTUALIDADI:: O 90CIO REMANESCENTE TER A I, SEMPRE, PREFERENCIA NA AIUISICAO DAS C1U()-

TAS DO SOCIO RSol'IRANTE.
CLAUSULA PRIHEIRA I 11 SOCIE-

DADE GIRARA'

soa", DENOMINACAO SOCIAL DE RADIO SOL DO ABC

I~TDÀ.

CLAUSULA VIGESnIÃ-p~It1EXRA' •
A SAlDA DE SOCIO OU INGRESSO DE OUTRO. NA OPORTUIHD~DE, SERiII' 08JET!VO DE ANUENCIA PREVIA DO HINISTERlO DAS COHUNICACOES E
tOE
oenOA. SER A ' ARQUIVADA A ALTERACAO NA JUNTA COMEIlCIAL (,)0 ESTADO
DE SAO PAULO.
.
CLliUSULA TERCEIRA : L!?.Q.CIEDACE TEM COMO OBJETIVO A EXECUCAO DO SERVICO DE RADIODIFUSAq.

CLAUSULA VIl:3EBIHA-SEBUNDA
NO CASO DI=: FALECIMENTO De: UH DOS GOCIOS. A SOCIEDADE NAO SERA EX'-

o

TINTA OU DISSOLVIDA, CABENDO AO SOCIO REHANESCEN.TE DETERMINAR
LEVANTAMENTO DE UH BAL.ANCO ESPECIAL NA DATA DO fAL,"CIMENTO OCORRIDO.
OS HERDEIROS DO PRE-MORTO DEVERAO EM 91 (NOVENTA) DIAS D"
DATA DO BALANCO ESPECIAL. MANIFESTAR A SUA VONTADE DE SEREH INTE:GRADOS au NilO '1'1 SOCIEDADE. RECEBENDO C'S DIREITOS' E AS OBRIGI\CO':;S
CONTRATUAIS 00 PRE-HORTO. OU, I;:NTAO RECEBERAO"TODO!5
Sr:US
H~-:
VERES APURADOS ATE'
BALANCO ESPECIAL EM 16 <DEZ) PRES1'·ACOES -IGUAIS E SUCESSIVAS, VENCENDO-SE A PRIHEIRA APOS 120 (CENTO
E
VINTE) DIAS DA DATA DO BALANCO ESPECiAL.

CLAUSULA QUARTA I
A FINALIDADE 00 SERVICO SERA' A OIVULGACAO I:>E PROGRAHAS DE CARATER EDUCATIVO, CULTURAL. IUFORMATIVO E RECREATIVO" PROHOVENDO no MESMO
TEMPO A. PUBLICIDADE COMERCIAL PARA O SUPORTE DOS 'ENCARGOS DA
EMPRESfi E A SUA NECESSARIA EXPÁHSAO.
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CLAUSUlA Qu~"r~ SOdeDA';
'DE TERA' VIGENCIA POR PRAZO INDETE'R!'IINADO E AS SUA~VIDÀDE9.~"
~1'
TEMO INICIO A PARTIR DA DATA EM Que: FOR DEFERIDO O .ATO DE our
OA DA CONCESSM, SENDO OBSERVADOS OS DISPOSITIVOS DA LEI.
'1/.

. .,

;
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CLAUSULA SEXTA Z .NENHUMA AL-ERACAO CONTRATUAL PODERA' SER REALIZADA SEM A PREVIA ,AUTORIZACAO
po HINISTERIO CAS COMUNICi'lCOES.

CLAUSULA SETlHA : AS 'QUOTAS
REPRESEtHATIVAS DO CAPlTAL SOCIAL Sf\O INALIENAVEIS E INC:AUCIONAdEIS A ESTRANGEIROS OU A PESSOAS JURIDICAS.

o CAPITAL· SOCIAL SERÀ' RErfie:;
DUZIOO PROPORCIONALH~NTE, NUNCA INF'ERIOR AOS LIHITES F'IXADOS.
ENTRETANTO DESEJAREM OS HERDEIROS OU REPRESENTANTES LE1JAlS 00 FA...
LECIDO OU INTERDITO, CONTINUAR NA SOCIEDADE E COM ISSO C9NCORDAR
O SOCIO RE:MANESCENTE, DEVERAO AGlUELES DESII3NAREM QUE:M OS
REPRE~
SENTi NO L.UGAR DO SOCIO FALECIDO OU INTERDITO, ,CUJO NOME
SERA
LEVADO 'A APRECIACAO' DO HINISTERIO DAS COMUNICACOES E, TENDO DELE
A SUA APROVACAO PREVIA, PODERA' INTEGRAR O QUADRO SocIAL, DO
QUE:
ADVIR~' llECESSARIAMENTE, A ALTERACAO DO PRESENTE ÇONTRATO
SOCIAl.
E o SEU CONSEGlUENTE ~RGlUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
SitO PAULO.
.

D~S

Ai>HINi~~~:~;~. V;~~~6~~CE~

PARA, P E)(ERCICIO
FUNeplts DE
TOR, RESPONSAVEL. PELAS IN9TALACOEB TECNICAB E. PRINCIPALHENTE,
..
PARA o ENCARDO OU OR1ENTACAO DE NATUREZA DIRETA OU I,NDIRETA,
A
~:~~EOADE EiE OBRIGA. DESDE ..lA ',' A ADtlITIR SOMENTE flRASILEIROfl, NA'"

jN~~~~S~~AN~~~~~~IiA§~S U:~MI=

NISTRADORF.:S DEVER AO SER BRASILEIROS
MAIS DE DEZ ANOS E A SlLA INVE5TI_D,URA HOS---.k~ SOMENTE POPERA' ,OCORRER DEPOIS DE TEREM SIDO APROVADOS PELO HItHSTERIO DAS COMU~.

CLAUSULA VIOEIIHA-tUARTA I'..:.
ÀS Ol'lISSQE:S OU DUVIOAS QUE POSSf!lK SER SUSCITADAS BORRE O PIlEg~NTE CONTRATO, SER AO SUP':tID/tS OU RESOLVIDAS COM BASE NO DECRETO N.

~H~:BF~E~'A~~I~~~~i~~
CLAUSULA N(;NA : A socIEDADE
SE OBRIGA A OBSERVAR COM RIGOR AS L1::z.s, DECRETOS, R~GULAHE:NTOS •
PORTARItlS E QUAISQUER DECISOES 00 DESPACHOS EHANDOS DO
MINISTERIO DAS COMUNICACOE5 OU DE: SEUS ORG~OS SUBORDINADOS. VIGENTES E A
VIGIR E REFERENTES 'A LEGISLACAO D.E RADIODIrusAO SONORA EM GERAL.

DE: 1919 E NOUTRAS DfSPOSICOES .LEGAIS

QUE

FICA ELEITO O FORO CENTRAL DÃ COMARCA C~:~~;~TX~l3g:1~:~G~~~~
I
FUNDADA NAS D18f!OSlCOES CONTIDAS NÉBT~

~'::~R~~:~~~-R :~~~g~:N~;M

BIADO.

'

•

-Im A QUALQUER OUT~O~ AINDA QUE

PRIVILE-
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E POR ACHAR'EH-SE: DE PERFEITO
ACORD"J, EH TUDO QUANTO NO P'-:SENTE INSTRUMENTO PARTII:ULAR FOI LAVRADO, OBRIIJAM-SE A CUHPR'I-LO~ ASSINANDO-O NA PRESENCA DAS TESTEHUNHAS ABAIXO, EM TRES VIAB 'DE IBUAL TEOR E FORMA; PO&rO t'iUE INEXISTE QUi/lL..QUER IMPED:II1ENTCLEOAL. t:UE LHES OBSTE'
EXERCICIO
00

o

COMERCIO.

A derlOldnilçic social pal'lIl&

A

ser RADro LESTE MEtRoPOLITANA L'IDA•• COII seda. Io-"

"ç..Jlrcldi~o n'L-cidade de siiõ P.ul0'

no E!!tllõo dê. são

nlJ 203 .. ba~rro de V~la Mariallll.

r_at!l9...j~~'a_c!!,~!rol:
.. ~

_

A aodedad. constitui_ae por ~ot.l!I de reaponB~biH,JAdl'! limita,)",_ podendo
ainda
abrir ou :Ílt c !llIl' fiUais, e3i:r1tórios ou BUCUl'l'l::is. em. qUlll!jul!!l' parte do t.rr.ite5~
ac
.~Jo '1 lonil.l. atribuindo pAra os IllMt!lIJa valoreA proporcion~b do Capital Social'
ar.ltc. fiacaia.
~

r-r.

Por .at~r•• d••ta fo~ j~t1t08 e contrlltadoll., Auinall1 o presente Inatr~nto.
tlat!lografando .... 04 (quatro) viaa de igUAl tl!or " fOrM. jUntauDt~ c~ 02 (
du••) t . . t'''unh. . que a tudo pruencill.nra.
to. l.gai..

pa~a Que se produz. . todo. oa _lei
-

'ÓCIOS

NClKE:
llG

1.1 - Fabricante: Bandêirantês Eletl:'ônJ.ca Ltda.
1.:2 - Tipo' e/ou .Hode:Ip :. TRD - 1. OÕOA

NOtm:
lO

mmICt DE ALMEIDA DUARTE

:.$::;::;;f)p_ •.'

/~

/

.JZ.

.~)

2.1 - Fabl:'icante: B~ndeiJ:'antes Eletrôn±ca Ltcl<l:
2.2 - Tipo e/ou Hodelo : TRD - 100.0.

3.1 - Fabricante: STr. Socf,,,"da.de Tecn~sa Paulista Ltdü..

3,:2 - Tipo @/ou Moddo; TI - aS/2-8S

El;;te é

d.eJ!1o~strati:v'o, dos. Recursos Téc-

Q

nicos da Radio Sol do ABC Ltda.. inscro;l"ta j,~ CGC/MF !lob nO?

GD.153.533/000l.....35, com sede

ã R.~ Alfredo ~-;;jol; 225, Sa;"tana

f!m 55:0 PAulo, Capii:al.

DEMON5TRAcAo DE RECURSOS TI!:CNICOS

J..} TRANSMISSOR

1.1 - F1tbricante: W1'K ',:" Telecomunicacões Ltda.
1. 2 -. Tipo c/ou modelo: SI' - FMU-B -,1000

w

2) SISTEM1I. IRRADIANTE

l.i - Fabricante: &PM Ind. e Comércio de Antenas'
LtdOl.
2.2 - Tipo e/ou modeJ.o: .FMA -02 •

'São P.a~lo, 24 de abril de ~9a9 •

.fiinmaxro

PAllTlCULA1 DE: ALttl\A?lO CONTRATUÃJ.

'I!lo IIl:... nu InstrlU.uto rsrti.cular da Alteracão Contratual nalb!"d,?

d~

:na

RADIO LESTE J!P1ROPDLWNA LTDlI.•

..g.--.~,I:U-~

I\dhoi:

pro~edar _ devid.: alt_r~
1;:_0 tio contrato da- ••pr••a co·n.tituida por cota. dI';" .r~.poilll~M.lid~da lint.da.··.
"""",ainada J.(nro Cll!lTAL LTDA., raaiatrada na JUOl!:lfp sob o nl:! 3!i20123:33'12 •• ae.~
. .o i.'2?, d. dall• .bro di 1~85, formada paloa aegt,li.ntas aócios:
~
,loras

direito, scait•• de livra' e CClIU. acordo, para

AKlRAlI·~AfIA

:

br~.dldra,

101talra, MlpJ:eairia, resJ.denté e

do~ciliad&

.ob

PROGRl\HII.ÇA"O

na cida-

da da Sio' Paulo, no Estado de Sno r~u.lo, nA hla Manoel d·a. 'Nóbreg*.
~1-ftJ po~t~ora da Cédula .de Identidade n2 3,6~4.S47. e 7pedlda pela SSP-SP a insuita no Cad..tro cie PU.o" l!liea. d" Minl.tirio da Faunda

DURVA,L PALOMARES

Q

ElCELENTISSIM'J SENHOR MINISTRO DE ESTlOO DAS CCfruNlCAÇars

nÚMro.

234.106.S08"-15 i

IltllVAL PAI(JHIJl!S : b1:aal1a1ro. ca.. da, jornaÚsta, r.arJid.~nte a dcatc:Uiado na c1
dada da Hogi daR Cruz... no Estadó de são Paulo, aMe t •• ra-,
1!l!êne1a qa Rua Antonio M.yar. 204 , portador da Cidula da 'Identidade RG n~ro

~

_ Esta sociedádc tfm como objetivo ser contempli:ldõ! com a ciutorga para
elte~uçao de serviço de. r.tJdiodiflJsào. objeto do presente edital. e' sentirse-a frustrada se n20 conseguir lograr seu intento. Isto porque pret~i1de es

residant. a doll1eil!

tabelecer nest<! cidude uma.estação dentro dos mais modernos padrões e mai;
elevad~s niveis técnicos. devido ã'peculiilr 'situação do município e porque
esta cldi:lde enfrentou. e ainda enfrent1l., :;t1crificios enOh1lp.s na ·sendado pt"O

1~1B4I,i5-3S. ~xpadiéla pals- SSP-Sl". a inacr1.to no C.dastl:o de reasou Filie. .

elo

Ilhtdr!o da la.lnda Idb n2 037.119.. 78B-00 ;
llLSOll JAIAGRO OOS SANTOS

I

bl:".ailairo .. ,;alldo.
.dD

10. onila

n.

r.~i~I:!.ata.

cid.d. da GUllratinlltJltti. no Eltado d" são Pa~

t •• rad.dineia na' Âv. Hini.tra 'Urbano Hll-r~ondl!l!I. ~OO. portador d. ~du-

la d. ldtntidada n2 5.&21\.71'16. expedida pda SSl'-SP .. ., ::f-nlJcrito no Cad.. ~t.i"o

r..ao.~

lIaicas do Hinht.d.o

~a ';;'i.enda

sob o

~Q

061•.614.721'1-72

d.

•

gresso com o esforço sobre-humano de seus habitantes pilrd consequir col0CJ;
se neste inS:ilnte culminllnte de' seu desenvolvimento, Sua luta p;nnanentc ~

no s~ntid~ de fornecer ã população o bem estllr de que necessita para !iUil "s
cSllsao ~illS acentuada ha comunidade naci01;al e incrementar o desenvolvir.:c.,:
to economlco do rnunklpio em perfeito entrosamento co:n os planos e CaM O~
proflri;lmas estaduais e federai'i,
•
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procur~m

A cada dia que !OI! passa,
maior o número de órgãos e de pessoas que
infon\\<l.ç-ões sobre esta cidade. Agaril'mais do que nunca, cst5 sendo

exigido o concurso de lodos n[) sentido de oferecer

i1

émpresãrios. turistas...

Terça-feira 12 15071

oril:mtaçâo sobre como obter melhor produtividade na ârei:l agro-pastoril. índi
cc de preços dQS principais produtos de· economia nacionill. boletins m~teoro~

lôgicos, etc.

estudiosos e estudantes dos problemas das cidades e da vida rural brasil'eir;:.

subsIdies para anãlise de dados estil.tlsticos que, elll trab1l1ho de aVi)liação~
sejam capazes de oferecer base segura para d~c;dir tanto no setor empresarial
qlJanto na esfera administrativa.
Aqui. Senhor Ministro. 11 importância do beneficio que Vossa Excelencia atribuiu a esta cidade ao conceder-ll1e este canal de radiodifusão e sua
generosidade em abrir-lhe o presente edital.
Com a evolução global da l1umõnidade,' desencadeda pela
aceleração
tecnologica houve um consequente envolvimento em, profundidade de todos
Com
todos, facilitado pelas novas formulas de comunicação quando, cada vez m,lh.
a tecnologia vem possibil itand.o a divulgação do conhecimento hum~no e porta.!!
to sua trãTlSfOrmlição. Por isso a comunidade tem cadtl vez' mais MCl'.'Ssidade de
valores que: ;). fecundem e lhe dêem senti'do.

e despertar

no ouvinte a
da comunidade humana. f E.
.:iel1hndo assim a consciêncili de ser moral e de ser nacional e jul'\l;"rã .atin~
Portanto, o escopo principal dei sociedade

respl)nsabi1id~de de ser cidadão btü:>ilciro e membro

A Emissora propõe-se ainda fitillaf contrata can instituições de cns,!
no para 11. manutençiio de prog.as f..' 'cativos diários, sobretudo'no que se re
ferir a cursos' de 19 e 29 j;lraus, supletivos ou universitãrios. colocando
disposição, espaços gratuitos para a reil.lfzaçiio de programils onde as instituições .t~nham participaçio ati\''a. de mestres e ",1u~os. pan. promover o des~~
volvimentó intelectual e moral dos ouvintes.

i'

11

~

ClLTURAl

Considerando que a atual preocupação dD Governo relativamente ao f.u!l,
damental p,'Dblema dos meios de corr.unicação de massas. r.lOrmente no que se refere ã radiodifU5ãO'.
de conduzr~los como comunicação para o desenvolvimento-ã base'de re'Sponsabilidade por parte da executante do serviço> tem em me.!!.
te umli programãçã'o não apenas como forma de lJeicular conteúdo, mas prindpal
mente como umll técnica especial de implantar uma sistemática de elemento ~i-=
fu!õor da cultura brasileira. principalmente atraves da musica ,. eis que a mü
s1ca
o retrata da cuHura de UlI1'a Nação. e t~ medi~uer manife~
ta.ção artlstica que sejam pendore!õ do n05SO pÓlJo.

e

e

gir o seu. objetivro quando o ouvinte sentir-:se mais consciente de sua .. rp.spo.!!,
sa,bilidadcs!, ma,is convicto 'de ser um c;'~no-~CQ"~it~l)ie; mcii.iaOO·~';êP~texto de um Pa'ls em dcsenvol.vimento, mais conscientiz
e suas obriQaêõcs
para com a cOmunidade em' cujo seio· nasceu c com ü qual deve' cooperar.
Assim, dará ênfase aos lJalores espirituais. éticos e morais. divulgarã o acervo de conhecimentos cientlficos, filo~Õficos ~ rel'i9io50s q~e auxili
aram o homem a desvendilr os segredos dã natureza e a projetar-se no m~ndo da
c~Hura, propugnará pelo'> valores uteü•• Jlelo~ valore.s lõgicoS~ pelos valores
esteticos, éticos e religiosos. pela salvaguarda dos objetilJos nacicmais, pela integ'ridade territorial, pela integração nacional e sua. 50berilnill,pelapllz
social, pela democrilda. pe1a independ~ncia pC?l~tic~ e .~conDm~ca do ,P,,;ls. pelas soluções dos proble":la~ naçionais. pela ~ecessidade de um rapido crescimen
to qe nqssas potenda1i~ades extern~s. pelo in~~nti":o fi coopertlç;)~ rr,utua
d;;
cad~ ~m de nos. pela integraçio de -to~?S na c~munidê-de, para a manutenção de
uma sociedade estavel. justa, pacHica e _próspera. moralmente equilibrada e
estimuladora de qrande7.as e de nobreza de vi~a ..
Por outro lado, !lã de' sugerir semprl! o apreço e c respeito â" 1llstituições. pugnando pelos interesses e aspirações que se traduzem em objetivos
nadonais e executará' o servtço como comunic:ação para o desenvo1vill'snto, dedi
candowse ao bem cQmtJ.ll. aos interesses opcionais da Nação ii base da responsabi
li.dade. conscient,e, viva e atuante.
Para o desempenho de sua 'atilJidade, a emissora se pautarã nos princ'i'
pios mais modernos da divulgação e da cultura, da informação, do entretenime;
to. divertimento e lazer, dedicando expres'sivos espaços de ~ua~ transmis5õe~
a programas ao vivo e. colocando em relevÚ'05 fato~ mais importantes da camunidatie dentro do maio.... respeito ãs instituiçõe.s. visando a ser, o veiculo de
todas
manifestações comunitárias.

as

rendo em vista que oS serViços de radiodifusão têm finalidade. educil
tiva e cultural, mesmo em seus aspectos informativos e recr!lativos. e. s5'o co;
sidcrados de interesse nacioni:ll vez que ê permitida ü' exploração comercial do~
lneSlnos.' apenil.s na, medida ~m- que.l1~o prejudiçue ~Sse interesse ãquel a final ida
de., a- emiSsora primarã pela.linçllJagem e est!lo radiofônicos. desde os elemen:
tos. constit,utivos naturi1is: como os elementos meciinicos: e circunstanciais levando !lrn conta a audiência e; objetivo das mensagens.
Uma da.s pecul iil.ridade:; Que a emissora há de imprimir a sua progri:lmação para asseglJrar-lhe caractcri::ticas e unidade serão a~ ligações de seus pro
gramas e vinhetas, faixas ou bandas musicais de tal forma que cxüta uma semi
lhança para ,não haveI" esta.nques em Seus pragrilmil:s que terão cada 'um. caráter
próprio,dentro <105 objetivos a que se propli~ il. emissora.

Jmburda dos 'mais vivos ideais. p ~ e l e ~à
programação:

seguinte

\ - EOOCATlVA
Se a proponente for agraci~da com a outorga,' sqbretudo para fazét-face ã defasagem no sistema educi.ltilJo do municlpio, dedicarã no mlnimo2 (d!!
as} horas diariamente na prüduciio e aprcscntacão de programas didáticos, ir1~
-tru'Cionais e culturais. além do tempo previsto n", legislação em vigor, vez
que 11. tõnica da emissora será educa.ção c cultura alem do entretenimento. do
lazer e da infonnaçâ~.

Neste senti-ile-,- promoverá o mili s perfeito entrosamento cem os orgãos
públicos responsáveis pela educação e providenciarã i!' transmissio de aulas-,
palestras e conferenl:ias destinadas aos vârios graus de educação e i instruçio dos ouvintes, série sobre o avanço da medicina. da tecnologia, da agri cultur~. da mineri'lção, p,er5pectivas de nossa Pãtria, seus fatos'e vultos hi~
toricos. organização social, religiiio, potc;ncialidüde e desenvolvimento, pr~
blemas e soluções, aSSlJntos relacionados com nosso Estado, no~sa Região. M1
s~ Cidade e conhecimentos gerais da cultura c dó acervo artístico -da hUlllanidatle.
Dara ênfase es,eciar a programa5 destinados ã população rural. abo!.
dando temas como medicina pre~entiva e higJene do lar~ prevenção de epidemias

Dar-se-ã peculiar ênfase; mus1ca e os programas serão do~ado~ de
muita música. mormente aS que estimulem as manifestações.mais autênticas
da
cultura, do folclore e do cancionoirl) de nossa terra (no minimo 90% da'musica
será nacional e 10D% no 110rãrio nobre).

UI - NOTICIOSA E INFORMA,f!V!
A entidadp. destinará mi'lis de 2 (duas) horas dê sua programação
ria 'â transmissão de serviço noticioso e informativo.

Na, área especlfica da

diã-

inf~nnação. dara grande destaque ao jornalis-

mo, por considerã-lo o caminho ideal para a veicuhção de fatos e acontecimen
tos que'moldell

11

realidade brftsileira.

-

Os generos jOT'[lalhticos rl~ rãdio pela emhsão -de mensagem em noticioSQs. entrevistas, reportagens externas e editoriais serão cultilJados
esmero e ~ a-prittt:r-ÕA sacralidade da notTcia. segundo a qual a sua ~prew
sentação serã pura, 1i~itada ao relato sóbrio e simples dos fatos.
Conforme a oportunidade. horário. conteúdo, gênero e tempo empregado
na !!1Iissão. alô mensagens nõticiosas e-infol1llativas irão ao ar em:
- flash ou informações ligeiras, transmitidas a qualquer momento. in
mrrompendo programas. quando referente a 'qualquer ocorrência repentina de 9"';;;
de int~resse pub1icõ a ser desenvolviéa depais. em detalhes, Of'ash terã 1in~
guag·em de manchete não ultrapassando 20 segundos. Sendo noticia circunstancial
não entra no comput!> do horãrio dest}'lldo ao noticiirio informativo;
- repórteres - ou infonnaçÕl!s sobre diversos fatos de âmbito local.mll
cional ou estrangeiro. transmitidos t!lI'I horarios certos;
- informatilJos especiais ~ ou informações 50bt:e diversos fatos de um
mesmo CAmpo de atividades. trAnsmitidos em dias f! 110rários certos. tipo magazines. Como programas governa.mentais. resenhas esportiVas, hoticiãrio socia.l;
- jornais fah_dos, ou informações distribuldas em seções sobre fatos
notieiEíveis oc'orri<los entre uma e outra emissão da espécie. Neste particular,
a [missora aferêcl':rã 3. (três) edições dii.riu, às 06:00, às 12.:00 e as '24:00.
horas com dtlração de 25 minutos cada Ulla;
- 'O programa ofictal dos ~Úb'("i..~a!; :,~ftI voz do ~ra~
!OH - produzido pela EBH - Empresa Brasileira é~as - que não
êntra no cômputo do tempo dutinado ao noticioso informa.tivo. 'f. ,rr
ser de caráter obrigatório;
o ,.,..•

- utilidade pública. O llêcessário para at~llder às ne
dades ou ã requisição dos õrgi<ls publicos;

o;:-ilJ
....n ·

esportivo. Aqui o progrllma re1acionilr~ flltos ~ aconteci
lIentos ligados aos esportes êm geral'. aos clubes, em particular. e
is escolas, de modo espec1alissimo. A Erni~sora' tudo fará pa.ra icen,tlvar, ao miximo. os esportes amadotistas. no"ta:dllmente os e:studan~~
tis. no sentido de cooperar na formação de uma Illf!ntalidade esporti:'
va de caráter ollmpico.

IV - AO VIVO
Tais programas terão;) duração de 03 (t:ri!s) horas diariam~nte e cansidera.ndo o objetivo da Rádio de particular
ativamente
das real i zações comuni târi as. terão a p~esençil f;si ca das di feren-.
te-s c.ate~Q.rias profissionais. ou de,~sê.us program.as gravados por qll~
quer processo nil. sua primeira apresentação na emissora. Assim. deles partiCiparão os conjuntos mais apreciados de nossa Cidade. Esta
do ou pátria. ou de artistas isoladamente.
Por outro lado. constar~ também de transmissão de N!porta
gens e~terntlS,.de5filês cívicos P. m'ilitares o'u llrti"sticos, reporta:
gens desportivas bem 'como de horârios,requi·sitados pelos poderes pu
blicos" p/ira efeito de comp~nsação para os fins da proporciona' ida:
de da regulamentação da mlltêria e para os seus' fins.
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MENSAGENS COMERCIAIS

Estas. jamais

e) - esclarecendo as

aÜm de 2 minutos por quarto dQ hora..

se-

ponto de se tornar bem tolerã~'e,is e vistas COmo que
um serviço de utilidade publica. Serão gravadas e precedidas de br!
ria diluidas

Dezembro de 1982

105

deixas da tecnica .t:orrespondente

cortes desejados;

11

ves temas musicais. Reduzidas ao mínimo possível e apenas o suficiente para manter o empreendimento, hão de ser de .irr~diadas em textos. soats e jingles ·como moHl"il.do mais adiante.
PROGRAMAÇM

DE

f} - recomendações para o locutor: "sussura" - "rãpido"_ "lent,o" - "som em volUme alto e baixo".

corta"

Cada mõdulo novo seri precedi do de:

PERFIL

a}

CO/il esta divis~o para uma programação destinada a uma jor

~

nada de sol a sol, atuando na faiXa determinada na edital, a propo:

nente julga-se uma emisSOr;), que sã tem em vista bem servir' a comun$
datle.
Por isso, 05 recurso~s\9" •• jlL1n;,~n6s. com~4me.!!.
tos constitutivos naturais ou ·mecânicos e ~~tinciaís ~erio meticulosamimte e'studados tendo em vista a ~udiência e os
objetivos
das mensager,.

Il'

cortinas e f1Sixas musicais, hora certa, indicati-

~

vo de chamada e nomE! da sóêícdade

(~doS);

b) ~ radionotlcia (1 minuto);

c) - mensagem comercial. de duração entre
dos quando niio for programa gratuito

segu..!!.

15 a 3D

d) - o programa em vis.ta;

e) - radionotlcl:t (um minuto); e,
Os programas pa.ss.lrão por um prismã antes de ·trusmitidos
e serão considel'ados sob os reCUrsos estratofônicos que pennitirão
avaliar o sam, o ritmo e a metodologia; sob.o aspecto estratometaf!
sico que dirá sobre o impacto int'electlJal e emotivo sempr'e em vista
o ouvi nte; a mens agem e: o consumi dor.

A linguagem radiofônica sera cultivada com primor, dentro
das caracteristicas apontadas pelos cultores do idioma.. segundo ai
quais o estilo há" de ser simples, claro, 'correto, harmon;-Qso e elegante.

f) - mensagens cOll)erciais - 1 minuto (qUando não for prE.

grama gratuito).
Aossâbados. domingos, festas e feriados, a'programaçio
variarã para adaptar-se quer aos prazos do~ programas educativos"
ou ã~ comemorações da efemiri de
A presente programação será: del fneada em por menores, co!
so a entidade seja contemplada, como espera, r:om a 0.utorga.

Dito isto, eis em grandes linh.as a programação diária Co"

llIum:
P R fJ L E G D ti E NOS

Esquema de programas segundo o

D A

'p R O G R R H-,;-'C R O

horãr~o:

das 05:00 às 12:00 h - horario matutino
d&s 12:00 is. 20:00 h - horario vespertino
das 20:00 às Q5:00 h ~ horirio not1;lrno

'5oc:iediillde~

Esta
clara. que:

por

SUiiII

representaçl:iio legal.

d.-

Ei"s. como exemplo. uma programação s'\ncopada. horirio .a·
tutino de um dia qualquer da semana.:
HoR~RIO

MATUTINO

05:00H - Musica regional - A Emissora imprimiri aos

programas de miisi~a regional um cunho informativo J
entrellleanto 9rav~ções com me:n5a.gem de interesse
'P~r. o homem do c~m\'lo.
O ouvinte .de ~ais pro'gril.mu s@ s@ntirã nlorfza-

a) - Pre~erh~ci;;l il tIU4ilIS. autores e intl!rpret~s
naClonill1s. a fi/ll dI" incentivar a cF'iativid.dedo hO.-le", brasileiro -P. o desenvolviMento d::t!i
P/llIJrtlS;!'5 produtoras nacion.ds.
COIll a cQn!óeCI~ente
il/llpliacão .do /llercôlIdo, de trabõllho
hOOldo a tod<ls iiII'5 atividi:lder; ..artfs..tic:as:

dó, respeitado e reconhecido dentro do seu papel
na coletividade, i medida Clue.esses programas se
revistam de ru-.1 utilidade e se transforllem
em
veTculo de informa.ção.
Te.-u em mente a ap'resent21ção de pequen-as COJllp~
sições di~~gidas diretamente ao hollem do ca-po.
06:00H - Radiojornal - O 141 jornAl falAdo do

do de leve c,ollll!rc1al e serViço de

bl - Respf!1t,o
i:I:s d:i.fcrllnc1al;õ~s
reuion.lis
d.
cultura br.. sihoiril. proeurando relacion~:'h
eM 'eu pr6prio cont@oKtol
..

c) - Han~tenç!o de ê1@Yildo sent~do ttica
.Mor.. ]
clv:t.c:o 11 p.tri6tico~ .e.
.•
..•.

dh,"segui-

utl1~dade

pu-

blica.

06:00" - IoIüsica popular ~r-~. em ~sima 1.1nh~; espaços dedicados ã
vista comunitária jo.!:
.na1ismo õl!1eno, notas sociais e outros.
.

07:30" - Programa educativo ~ didãtico.

Ouanta ., public:idad. COMl!rcial. a entidade. ClbripÕl-

s.'

08:1!iH - AO VIVO
10:00H - M.usical
11 :OOH -

b) -

Programa educativo in!l:trucional

Eis em grandes linhas, o perfil da programação diãria
da Emissora. A marca que hã dc definir para assegurar ã p,rogr!
mação umil u.nidadc. vai depender das ligações entre os p,r0gramas.
das chamadas vinhetas, filixas ou bandas musicais.

c) - i) diluir .. ,

devendo
(trl!s)

semetudo

Toda. programação ser5' trabalhad1J; sempre com script
rotc; ro pad ..onizado:

ou

ao

UM

cinco

M':udMO .de :!SZ (yinite e

prOÇlrilHãç~O di~riil:

longo de sua

'

-

PrOal"lU4açâo.

ser el"l, nenhUM CllSO.
supefl-io.r.
Minutos const!çutivmi: e.

lJ

não
03

-

a cot\~oel'Yi\r @lfo çm.l~ ..,rQuivo'5> por prazo d~ 6(1
hiessenbd
dia'5.
devidaMente auhi'niicados
pelo
respons{jvel,
os'
t..exto!i
dI';'
toda
progr<lflmc:50 írT"Udil1da. di!õcriMini'ldo~ por dia.
horas. e Minuto!i. põilra sereM consult"ãdos pele
6rgãa -ri-scõllizõildor. qUilndo np.clE.''5~~r-io~

d) -

Quanto possível, essas produções hão de guardar
lh';lnça para não haver va"iações em torno de seus programas
dentro de seus objetivos e filosofia do1 emissora.

a liMit~-la a
por cento) di)

'D~anto ao servico nQticio~o. Q- eMissora COMprOl1ete-se :a destlnar U/ll M1ni".\o de 5':: (cinco por centCl> do flOr4irio
de '5Ul1 progrllMõlc50. ditiria par;! 11 trl1nsfI1izsão de serviçCl

uoticio$o.

a). ~

presentador e

consignando o programa.
hora de veiculação;

nome

do

produ~or. e

do

.!
QUõlnto
cOMproMc;t.e-!>e

b)

~

indicativo de fonte de SOln, se de cabine, disco ou

fitai

lIentrall

~

OI

à . prQqra",ac:io educ;lcionlll.
a ."I:;-M;i:550T'a
destinal" grõltuitõlMcnte ~!': ~utoT'id;]dcs ou a

queM ~ua5 .-vezes /i:~mr, para a irrôldiõlçlio de seus prograMas
ê'duc.acl0nalsw OS <Cl.nco) horôls 5eM.ulids. i1s5i~ distribuldõls:
3D (tri.nti'l) Minutos de !iegunda a seJ.<tiill-feira. no
horÍl~io que lhes aprouver.
dentro do periodo de
i'UI\C10naftltm"to d. ~"'i'SsoT'a; e.

c) ~ ressaltando tudo o que o operador deve fazer:
»sai" - llcaP' - "sobe l1 • -.llcorta l1 - 11fundc ll • etc.;

-

d) ~ d~finindo qual ~ particip.ação dil técnica para fac.!

-?S
Cse-tenta e cinco) Miautos.
niills
c:ondiçí5e~ aos '!i:illbado5 e "O~ dO,",ingos.

lítar a execução;
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Quanto

cÚus~.:.. OITAVA: ~ eooieda.de não poderá. e:z:e,cutar serviços nem de-

progr;uoIaçâ:o ao vivo :- o que díspu!ierPM 05

Podt!t"es Púb 11.cos Concedentes.

dade,

hr concessões ou. pcn:daaõas de radioaif'llBão sonora no l'a{s,

S~nhot'

Desta fOT'M<lp

cll:J~1JJ,A~;

finalidade edul:ativil e cultú1't11 do serviço.

:3

de

~a d. fovoreiro de :L967.

p;:l:l'il
a execucão do !'õervÍl;:o de T'''ldiodH'u~ã~ pr~pos~o. no
pr-esente
Edii.õ:ll. i!I produ2ir U/'HI prograMaç:ilO d:LnêM:ctll e
Moderna eM técnica de r3diodifuSBO.
onde ti
nota dOMlnante

5crtt

a1.ém

doa licitos 'preVistos peJ.o artigo 12 do Decreto _ Lei ní! 236,

Ministro. proMete esta socie-

repreSientaç;'io legill que Cfl~O seja a e~colhid<t

por sua

Terça-feira 12 15073

~

O Capital Social

de Cr$ 10.000.000,00 (dOZ milhões

1:1.1 cru2oiroa), repreet>.ntado 'por J.O.OOO (dez mu) cotM, cada.
2~

são Paulo,

d, Cr$ 1. úOO,OO (hum mil cruzeira~). subscritas peJ..oe El6cioo na 1'0'::

de abril de 1989.

:La qlJ*

seguiu

(lI

AAD!O LESTE METROPOLITANA LTDA.

~~~.

~Rt;Ai.-PALOMÃ"RES

9.000

VAHDERLEI JOSl! rwlSICO

VANDmEI JOS'Q MARSICO, brasileiro, désquitado,.

ia

9.000.000,00

,00

CELIO ROllERro l1ARSI.CC?

500.000,00

ROIlEO IWlSICO

-29Q

500.000,00

~OW,

10.000

10.000.000,00

.4ná~1al, -:LnflOritP no OPJ';Wr sob nQ 434:.939.988-72", portador da C..!:

~ ~. I40ntidade RG nfl 4-.758.415, naideJ;lte e domiciliàdo
':t.~ond' do Rio Branco· n~ 442, munic{pio de TaqUAritinga., •

4.

A Rua

PARÁGRAFO 'l5NICO: :De acord.o oom o artigo 20: "in fine ll üo Decreto

Eatc.do

nQ 3.708 de 20.02.2919, cada cotista ae res,PonaabUi,za pela toi;eJ.i

sio "fauJ.o; CELIO ROBERTO 1d.ARSICO, bracUe:iro, caoado, do oomé;--'

d~de

_

do Co.pi toJ. Social.

010, :IJ180r1.to no CH/,ra. sO'b n ll "982.385.908-68, :portador da- Cédu:La4. 'Idvn:t1dade RG ng; 9.059.922, residente e "dOOl.ioililldo à "Rua Mare-

C:..:~usULA nÉC1JlA: A inte:grali:zaçã'o do CapitaJ. Soci8J. sem efetivada

olial fh.odoro n2 1:685, m~o!pio de Taquaritinga, Estado de

em moeda. corrente nacional., e

são

bnl.b; ROJ.mIJ líA..RSICO, 'brae12e1ro, cosado, industrilll., iDDor;1:te"

no

an/Ja

liG

800 n~ J.84--786.468-68, 'portador da- C~d.uJ.a de Iden"tHade

:a.' lJ.718.203,

reddente e domiciliado

à Rua Carlos Gomes n~ 144. -

awÜC::!,pio d. Taque.rit1np, E8~adO de 5~0 PauJ.o. ·coDDtitu.em.~ntr. -

.:1 • na meJ...hor :forma

~e

dire1.to, Sociodade Oomercial :por ootas

a)

Â.

eIil

duas (2) ,ParcelaB iguais, sendo:

priI:leira ou l'1eja Ct$ ·5.000.000,00 (cinco milhõso de cruzeiros)

integralize.d06 neste ato, ll.sa:i.m refÜiza.r1o em partes proporcionaisao capitaJ. de cada eóc10.

d~

~.JlOZLll'b1l1dad. ~tada., c~ a tjDaJ.;ldade de e;r;.PJ,orar s conoe,!
.io ou ,pt::m1DOB.O qt!e lhe 'lor o~'tor,ga.da por ato doe l'odereu WbJ4.

b)

Â

eegunüa, ou seja Cr$ 5.000.~OrOO (cinco m:Uhõcs de cxu...zeiroo)

oomo integraliza.ção total do Ca.'pitaJ. SO?iaJ., 180 (cento e oitenta)

go8, para 'pre"~a:r aerviçoD de Badiodi.:f'usão Sonora. quo d. ontia

m!

dia.s a.p 6a e. da.tl'L em qt1e o Governo Federal ;publicar em DiWo

tia • :t:requé'nci& IllOdulada n(!l8ta oidade de TaquAritinga, E.tado

d~

c1a.J. da União o Ato de Ou"torga. de Concessão para exploração

_o Paul.o, cujos negóoios eorao regidos :pelas C:I.áuatáas.

pile.

cond:\._

••rr:l.ço"

d~·r&diod1:tul!lão de 8~B,

O:f'i-

dos.

na o1dtJ.de dA Taquar11d.nga, E9'Óa-

do de são Paulo, ce este for deferi do em nomo da. sociedad.o.

~ .aborr

2Ie'tTSULA.~: .lo sociedado donominar-se-a ".:BÁDIO DIFUSORA RA-

DlOtMR IaDA., te~o :toro It sede na cidade de' Taquari-tinga, Estado. 4. são- ~\l.lo, à. 1iUA Rodovia. Par1;o Ferrão ~ ;1.44,5 t no ba.irro Iilo-

cr..(USUIJ.. ~ - PRDEEIRA.: Âs cotas são individuais em rela.ção

Ct11;:;UlA.

411Otr.l.01.

ntcn.f.A - ~:

A socieda.de aerá. adm.in:i..strada 8

rellre-

D(j~tn.dn judioial e extra judioiaJ.men.to pelos aócios-gerent-ea,

C:rJUSULl SEGUNDA: Os objetivoo expreoD08 aS. Boc1eaade, e de acordo

eOl& o

~u.~-o

Artigo 31l do

Decr~to nll:

52.795,

'd~

31 de ou'tu.-

bro- 'de 1963, que ;inot1tu1 o Regulamento dOB Serv"iços de :Rad1odi-.
~Dão, a"rio & di-vuJ.gação de proqamas de--~~-:t~r ed~oa.t:iVO'~~-'
'tur&1, i,nt'o:rmnt:ivo ~: reereo.tivo; promoTendo no mesmo tempo, a pu-

b1101dade com.rciaJ. pe.ra

"at18ta~er os' encargOfl

ca-

l..er.J1O-ThI'l8 r quanao no. representação legal, ao atriquições e Os .pc-

Oonri quo n. Lei cQnf'ere aos gerentoe de Clociedade 'por cota do rea"'O~Dub1l1da.do lim:i.tada., a. fim de Garantir o funcioD.at:lento da 80cie

4a.riG j podendo para tànto, praticar todoa oa e..toa que se tornaram:nocfJo'Dários.

da em.PX'8SB. .,. sua

.nec"lIIár10 e.xpan8io, d. aoordo Dom 08 l:tmit.. t'iXB4o• • na.

"', ...u.'beloe:l.4aa em legislação

a

l!Ioc1oC!ade quo, "para oada uma delas só reconhece um ,Proprietário.

:fOZ"-

e~,peoítiCI1-.

~ .mCEIllA; .1 .ooiodad. ~ o o ~

p!LX't\ v:1~"oi.. por ~.
:1nkte~d9 e' .uas atlv;f.de.d.eB terão in:Cc10 à. partir da . da.te.
_ qUI o- )(:f,n1.~Grio 4alil Oouunica~õeB de:rerir o ato de outo;rga. da. .Oonoesl!Iãoo\i 1'8nniesÃo em. seu neme.

~

CI.,(U0UU

rontes,

08

- TERCEIRA: l'icw:a. investidos no cargo de eóc:t.o-go-

cotistas VANDERI.EI JOst UAR5ICO e CELIO RO:BER!rO ldARSI _

CO ex1li1idoB de" preatar'em caução de qualquer ODpóoio em ·ge.rlUltio.' de
suss 5estão.

&O

S. ·n:ecetltllri.o :ror

&

8Ul1. dissolução, Be~o obeerradoe oa dis,PoaÜ.i-

"'0. aa x..1.

Cr..(USULA. DWrra - QUARTA: Da contratos e documen~o:9 que impliquem-

Da

aquio1c;;O ou nlienação de bena do ativo, concessão d.s avais, _
Q,àuçõpu, bca OOQO a contratação de ampré.ot1tloa de qualquer

~18nÇ.u

natureza •. a naneação de llrocUX8.doras, :rar-ae-ão seiD.RN • obr1gat§.
Or.J:U~ quARTA: J.. sociedade se oomprane"te 'por sous DócioB, a

.i.toar 8.l.teraçâo ne8ta

CO.D.tra:~o

n~

_40" ~~na e ~egc.lmcnte 8.ü.to~1zadtJ. .P1"éViemente 'pal08 orgãoa do

Mi..

Q~A: As cotas re.,preeentativae do CapiteJ. Social em sua

to1;&J.iclG.de, ,Pertencerão·

Elempro'~

cr.lUSULA m'!OD1A. - ~:08

,cóç:loc gorent~o tomo d:l:roi:to, a

'1D

"pro-lo.bore" que sem convencionado entre os sóciosa

ni.tór1o da., COlllWÚC&çÕe.IJ.

cIiusur..A.

ri.8m.nte oom. ... 8891na.turas dê todos os .8Óo;(OO.

SocinJ. sem que tenha,PBX8 1A80 o!

B.

bráaUeiroe e. são 1nAJ.ienÁveis 8

~ ~ ~ ~: Nen1:lum. doa SÓCi0D 'podarão Ber

procurador

de o'utro Dáoio.

~c'JaC1onáveia, direta. ou 1J1d1:retsmcnte. a oatra.ngeiroB G 'pe~aoaB-

~Il>'!dio~.

.

ÇLÍUstJtA ~: J. lJooiedaae so obrlBa a observar, com rigqr, que _
":I impÕe, Lei., Decretos, negulamentoe, Portarias,

til-

quaisquer do-

oi.!..

ou. 4ell'ps'ohoD ema:aados do r.u..nio-Mri.o das .comunicações v1gent41•• a T!gir," referentes à legioJ.a.ção dli. RB4iodifuDão Sonora. em

'o""",.

~cIJuSULA

DRena -

SÉTnu: O' uso da denominação social,

da. cláusula nácima-TBrceira, deste Contrato,

é vedado

nOB

tennos-

em fianças ,

avnis e outrOB atos de t:avorea B eatra:ahoa aOB interesses da Boci!
dada, :fioando o ~óoio i.n:f'rator dcoto. C~BUBulB., pessoaJ..mente reBj,Jo!!;,

eâ:ve1 'pElJ.os atos ,praricadoo.
CÚUSlJL.l D~C!1U - .Q.I1ill: AB cota.s 80ciaia não ~pQderão ser cedida.';

a.
~ 05ÉTmA: A sooiedade S9 comprotlate amante%" C!m

oou. quadro

'teroeiros ea'trmlhoB

demais sóo1oa o da.

ii sociedade sem.

o.u't~~zação

(I

;r-:Jie. do

consentimento expresso doe

Miniat&tio das Oomunica_

d. funcionárioB um n1Sm.ero m!nimo de 2/3 (dois terços) de empre~ _

çõeD, nos t011/108 do "Mtipu;J.e.do DA .Çl/l:usuJ.a. Quarta. do pres~nte Con_

408 braai1eiros natos.

'trAto Soe'ial, e, 'para esse" ;fim, o sócio retiraD:to doverá OO:Iltll11car- -
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à .ooeiedndo. oom uma antecec1ência de 60 dias (eeosEl!!:
q~uor eventut:ü.idaCle 08 8601013 remanescentes terão, El~

oua rCtloluçKo

ta). Dn

pre. pr.:rerêno1D. na aquisição dae cota8 do sócio retirante.
pARlGRA'FO mrIIJO: -:A aaída. do sócio, na. o,l)or'tUnidn.d€l, eerá objeto de

~prévia Ao MinistériO
rá. arqu.1Tarla
Cl.lU?UIA

li.

d"aa comunicl1çõee e que, obtida,
EÜternçio no. JuntB do Estado de são' ;rauJ.o..

D~aIMA -~:

Os

hB.veret:l do oócio

se-

a"'~TÕ;lO

Il.

exc~u.ído serão apur~

40. elll bLl.EWÇO • • •r-lhe-ão pagoa em 1:109d& nacional. em. 36 dilUI

C;rinta e aeio) Ilvcole:a m.e.o.,aaia, iguais 8 oonsecutivas_

DO 2.· OFICIO

o:.nCVJo:;t ..·.,.'u
J,l,"l.tA!.l

l!~;:: ".. ~.:.:~:~

i'AOUldoll'

..•

•

_._-,-~

hor-

4':11'08, devendo estes ,designarem quem os. re'presente no lugar

.óoio fOlÜ.ecido ou inteIditeÃo, cujo nome Berá levado a
oiação do ltln1ll1tério

das

Comunicações

e,

1;endo dele

Q.

: . , .;J,

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SdCIAt,

o'r..!UsuLA. VlctSJJ.tA: .1'aJ.ocená.o um. dos sóoioa ou ao tor;nl1J1do 1J:itorditado •. a Dociedade nao Da dloaolverá, prosoeguj,ndo com.!,s

f~I~I,
_---

C.G.r.:. nfY:

do

53.458.451/0001_33

aIU'8BUA "apro-

nçã_o' prévia, .POderá :inte:grar o QUAdrO soe1aJ.~ do que a.dvirà, n!,
ó.aoár1amonte, a "altoração do preBcnto oontr~to SociaJ. e o
Deu
oóJ1sequon1:G arquivamonto Xl& Junt~ COlll.crciaJ. do Estado de sao J2aB;

VANDERLEI JOS~ MAR5ICO, braal1eiro, d.enqu1tAdo •

~dustrla1.

insorito' no CPF/MF sob n l 434.939.988_72. portador da cé-

dulA. de idtmUdllde

ío.

RG

01 4.758.415. r"Elidente e

d.Ollll~lliB.do à

RUA

V;\.sconde do Rio Branoo n l 441, mun1cipio de Taquar1tlnga:- iBt~do -

de'

são P~ulo; CÉLIO ROBERTO MARSICd, 1?rasilelro, casado. do comércio. ~

crJ.USULA VIGÉSIMA. - PR!lttEmA: A destinação dos lUCros Rllurados _

.~ B&J..anço .AnW :t10a. ~ca. e exclusiva:n.ente a cr1'téno dos
010B, exolu:!dos aquelBs de'teX"lJ1j:oa,daD Jlor lei ..

:-

in~Cr1to

80-

no CPF/NF sob nll 982.385.908_68. port.ador da cédula de ide!!,

RG~

tidtlde

1)11

9.059.922.• residente e domioiliado à. Rua Mªrocho.l Thc2,

d,pro nll 1685. muolc.ipio· de Taquarit1nga. Estado de s5.o Paulo: ROMEU'
c!:ÁUSULA. ~ - SEGtrnn.l::Para, o. exercíoio das t'1plções de ad-

~, brasileiro, casado, indu~triai, inscrito no CPF/t-1F sob

àinis'trAdor, 'procurAdor, ·locui;or, res,Ponaável pelas instAlaçõee-

184.785.458_68, portador da cédulc1 00 identidade RG. nIl8.718.203. r~

t,"c.ni08.B e, principalment8, ,PEU'a o enoargo ou orientação de

R1dente c domiciliado

tureza.

~telec'tuaJ:

direta ou. ind.iretamente, a Bociedade Ele
... dea4e ,já, a admj,tir SÓ1I1ente brat:li1.eiroD Dato".

na-

ri t1ngo.,

obl'!

~ VIGtS:D1A - TERCEIRA: O exe-rc{cio l!lociaJ. teI'llliDará em '31

à Rua C!,!-rlos Gomes oI!;

Oll

144, mUnlo1 p io de Taque.-

~atrldo de são Pa.ulo, únicos sóc!?S da sociedade "RÁDIO DIF'U

SORA

RADIO~.AR LTDA, tendo :f~ro' e ~ede na cidade de TaqUaritinga, Es-

tado

de

são P..ulo,

à Rua Rodovia Parti;. ferrão

km l<4, 5. no bairro I~_

dU!Jtria1, :ricA. certo e c.D!JIb-1;n.àt!"o:

de d~.embro de oada. anQ, da.t3s em. que DI'rãO ·levantados o :aaJ.an~o

Ge.ffi e

&

con't& dA lueJ."oe 8 ,Perda., do oxeroíci0, com. observância.

dali ;%'eBcriçõe8 legais.
11). O S?C10 VMIDERLEI JOSÉ MÁR5ICO, vgnd'ô! a totaliçlade de SUQS quoOLlUBOLA VIG1!sna - QUAltTA:. A sociedade ,poderá tamb&1l1 eer X'e,Pra-

tas aos dem~is sócios, port .... n~to 450 (Quatrooentas e Cinqu"-"nta )

. .nn.d.. ,por um (01). ,PrqeurQ.dor em co~un:to com. (01.) um BÓCi.O..

...quotas &0 socio CÉLIO. ROBERTO MARBICO e 450 (Quatrocentas e CiE:
Que:nta)

t.A.R!.G1UtFO SEGmITO: rara a designaçê:o ü. procurados, deve ser
11(1ite.da

nutoriza~ão do Governo

tun14ad,e

B

quotas ao só~10 ROMEU MARSICO, retirando-se da oocieda-

de, dando-se todos os sócios recíproca quitação, quanto aos ne-

?.A.RÁGRAJ1'O :rnn~IRo: Não teria validade procura,;ões 1)or »razoB in
determine.doD e/ou 'para :fins não espDcit"ictldoll..
-

gócios sociais.

"O-

FetleZ"8.l, epreeentando-ae na 9PO!:.

prova. do nnciona.l1dllàe de proOurador, que deverá "er-

•• t1~no urrtD11e1rO nnto, e do idoneidado lloOraJ, eo~r.rQvadA 11 111."0

UV;l,,J4tOl.t. ate.,tada .PQ.(I(1lldo ,por Juiz ou 1'romoto:l" dI.

_

21

~Qoa11da4. _,

O1Jd. rcuíde..

O oapital social que

).

e de

Cz$ 10.000.00 tDez Mil Cruzados) int~·

grelhado, rica elevado pa.rA CzS 1.000.000.00 (Hum Milhão de

.

•

Cruzados) sendo o l\ull1ento de CZ$ 990.0~O.OO (Novecentos e Nove2,
CLÁtrSOLA

ta Mil CrUzados) subscrito em partes rigoroaamcntc igua.is ao c!,

'VIG~S:R1A - ~: Pica l!l1&1"'iõ dtled.o já o :ro~o da Bode ela

ooo:t~jio.dl!l pua a Dolução d'. qua:i.aquor dissÍdios entra as ,Partos

plt..l que c,a1a um possue .na sociedade.

_
3*,. ú preeente aur..er."" será intêirao;jlOn"t: rea.lizado em mo~da correr.-

corrtratentD8.

'te do ~ai.s, ser.':'::.. :"0% (I?eoz por Cento} .nc&t~ 3.~O o o restçmtc no

meSE'~,

OMUSULA. VIGisnu. - ~: 03 casoS não prnistoo no, preaeDte Oon-

prazo máximo oe

trato 50oiaJ., serão reso~vldos de aoorao com o que di8.põ~'a

com 808 nece&6iaades sociais.

:.:Lei

3 .. 708 de 20 de jllJllliro de 1929 8 a Lei 4.. 726 de 23 de juJ.ho

de

196~t

11

que regulam as sociedades 'por ootaa de

re8'ponsabU1~de

seLi,B

ti.

critériO da &(l:,ênC1a

(l

de acordo'

4"). Em vista do aumento estipulado nas cláusulas anteriores, a I:::lá~
Bula 9&. do contr~to originAl passa

tlliba.a. ..

ti

ter a. seguinte redação:

if por estarem juat:oa e oontrat:ado9 .tlainam o preoante Contrato
Social em 06 (seis) ViM de igual forma .. 'teor, t'azendo-o perant:.,

cLÁUSULA g.il no CAPITAL SOClAL

-t.estemunhae da :Lei..
Os sóoioo deolaram qUIB DO ee'tâ:o incurso em noDhum doe criml!ls-

proVistoo om lej. quo 00 :impeçam do oxeroer III.tividAdeB mercant1s.

__,_o

~~\
/./

:1·.
.

,;, Capital Social

é de Cz$ 1 ..000.,009,00 (Hum Milhão de Cruzado",) di:vi

ail10 em quotas de CZ$ 1,00 (Hum cruzado), a ser integralizado con!'o..!:
rliE'

c:..áusul& 2' des'ta Qltera.ç;ã~ e asoim divididO entre os ·sócios:
N2 QUOTA

Ce._:0 ROBERTO MARSICO

500.000

500.000,oe

....§.2.2..:..Q

500.000,1::0

1.000.000

1.000.000,00

j /,.

t - ';r.~co; De bcordo com o al"tlgo' 2.11 "'ln tine" d:o Deoreto n1l3.706 d.e
.~~vl.::'§I:i9,

cada. çot1sta so responsabiliza pela. tota.lidad~ do Capi _

r.... : 5001....::..

S-,. A

.e..

ê•• Cia. e "1:0130· da firma ser& t'elta. exclusivamente pelo SÓ"., .

";~;'iCo

RCoBZflTO MARSIOO(porém lmicamente nos negócios que ct:.o;ar..

1'.s~e1.

'to aos

interesses sociais.
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CLAUSULA PRIMEIPA"

;:..reaf:r.te c,pr.tra.to tlooial em Dó' (Seis) via.s d(1 igual:,orma e 'teor,

A Socicd,;,do denominilr-5e-â. RAoIO ALVORADA FM S/C LTDA, e te.rã como fJ.n~

t"Zul"iCiO_O perante te6temunhae da' Lei.

lidade a execus=ão de serviços de radiodifusão sonora 'em geral, quer

de

onda média, fJ:l.'tquRncia modulada, sOl~se imagem; (televisãol, onda curta

a ond.:l t:ropical, mediantB autorização prévla do Ministério a-as

Comunic~

çoos, 'na forma da Lei e da legislaçã.o vigente.

tre

08 aenhorea ~
CL!\.USULA SEGUNDA

01). CtLIO ROBERTO MARSICO; braslHl1J:'o, cnsado, do com';rc1o, ~
. 1nBc~itq no CrF/HF 11'- GB2.365.906-6D. portador da q~du1a'
tio

ldentid~d'!

Os objeti vos expressos da SociedadR ae

com o ;artigo 39 do

Dec~

•

dos Sez;:viços t;le Radi?difusão, serão a divulgação de programas de
car~
ter educativo, cultural, informativo e recreat1.vo, promovendo; ao resma

Rua Marechal Deodoro n l 1685, mllnic{p10 de 'faquar1t1n,ga •
Eattl.do de são Paulo;

tempo,

02). ROMEU MAR5ICO, .brasileir?, casado, 1hdllstrlal. inscrito

~cordo

to nl? 52.795, de 31 de outubro de 1. 963, que instituiu o Rcgularoonto

RG. n l "9.059.922, l'esidrmte e dom1e111ado ia.

sa e

I

11 publicidad~

-<:I. SUiJ

comercial para a' suportoç'ão dos encargos da

empr!

ncccss5ria expansão,

no CPF/MF sob n l ·184'.786.468-68. portador da céduh de 1-

dent.idado RG. n l 8.718.203. residente c domiçiliado' à Rua
Carl.os GOfl]etl n l 144, munic1p10 de T~~ar1t~~ Estlld~ de

CLAuSULA TERCE!RA

são Paulo, ,ún1cos sócios da sociedade "RADIO DIFUSORA RA-

A sede,!.'! fôro da Sociedade têm como endereço a cidade

DIOMAR LTDA, ", soc1eó13d; por quotu de responsnb111dade

ta!, ã 'Rua Marechal lDBodoro nÇl 589.

de

são paulo,Cap!

endereç~ li Rodovia Pbrtó·Fe~rr.iio, lcrtl 144.5 -' B'Jir
~ndust%l'lal. na cidact'e deJTaQUar1Unka ~ ~p. com registro: n~

limitacla, .com·

ro

n" 352028625'17

JUCESP sob

t'!

última alt~ra~ão contratual sob

cLÂus ULh QUARTA

nl

3872GB em 20/05/87, ino'Crita na CGC sob nl 53.458.451/0D01_33'

A Sociedade ê constituida para ter vi':r.:ncia por prazo indetarminado,

l'ooolvem alterar o contrato aoc1àl 'conforme cláutJula!) c Condi:"

s'uas atividades terão início ü 'partir ,da datd' em que o Ministério
das
comunicações' deferir o ato de outorga di) concessão ou permissão em . seu

çõeo i)cguinteli:

e

nome. Se necessário for a.sua disnolução, serã.o observados os disposit!

11 Fica acrescl!ntado ao contratQ·Bocial original a seguinte

vos da Lei.

oláu8ula:
"00 administradores s':!!rão

dura nOa

brasileiros natos e a sua investi

cilrgo~_~o,m~~t:.í;~derá 'oco~rer após

2' Permanecem

CL~US aLA QUINTA

haverem Gido"

aprovados p!l10 H1n~sté":,1o ~as ComuniCl:loçÕ~R.,h "

e~ -p~~~~ ~1g0r ~s d~maiR Oláu'Sf~~'a~ do

----

J\ 8.ocie9üde RP.! compro:rrete, por seus Diretores e sócios, a não

contrato

80c1al ~.l:'1ginal n:io ret1f1cadna n~lita aI t~rR.. ão as QUAlG l'là'O

acro.véo Gesta

eXpI'!!lIsamente

ratlf1ec.can.

efet~ar

nenhum<l. alteração cDntr,atual,' sem a prévia autorização 'do Ministêrio , I
das Comunic·<lçõe~. i'lpés haver a entid«de recebido conces~ão ou permiosão
para executar serviço de :radiodifusão.

'

E ·por estarem Oe pl~no Acordo, asu:1nam
I)

pr!lsente em 03 via.s' d<: igual t~or. nh pr".:'B'i!nça de 02 teste ~

tlll••

r.j".&a para

.

18 d~V1d~G

_-./--

I .Taqul&r.t 1.;;.,;:,;,.

,-'

I

.

"-:::":·:,:'•.!':~:hj"r(l,9.11,,,,,,
w~~
'.1

-"

As c!?tas representi'!tivas do Capital Social, em sua totalidade. Pertenc~

,:'5 de Agôsto de 196

/~;...<'

r; .

rão, scrrpre, a: brao;ileiros, e são inalienãvei!:'- e incaucionãveis. direta
ou indiretamente,. a estrangeiros e p!õ!ssoas' jurídicas.

.

~~O~,~~U41:k~;.c~'j>:c.«~

r--.

.,'

::':.:.-_._'.

CL~USULA SEXTA

t.m;,

r'(~.: a.71ft,?03
..

~._I\'

I

:""~' i.~·.';--;lb~\;;F;::·;.,-,-· -,

_~,~., ~~~~il,~~t::--

.. 1.1..

C~US ULA sg'l'IMA

'1'cst.ltG.: 16 ....111-310

li. Sociadade se obriga a obs~rvar,

com o rigor ql;c se 1rtFõc, ilD Ltds, D!,
eretos, R12gulamentoõ ,. Portarias e qU<1isquer decisões ou despachos eman,!
dos do Hinistih:io ddS comunicações ou' de seus demais ôrgão"S suoord1na doz" :vigentes ou a vigir, e referentes
legislação de ri'ldi~difu5ão

a

garal.

cLAUSULA OITAVA
~

1"':':':. tr.';'.to Dodnl _

11 Socied.ade se co:rrprornete a manter em seu Qu~dro de Funcionãrio& um nÉ.
mero hÚnimo do doi~ terços do omprogados brasileirofl nat09, ou natural!
;ado!l há ma!.s de 10 (dez) anos.
!=L1.USULA NQNA

1"
Jjl'r,E.:i,~~il",:t.

cc<=.erciEr;,tl:!. l.'ecil!eI:te c d'o!1:icili.!ldo
3Õil Peulo, C:'j:ito.l, ê Rua Ç,uiçaba n2 ]}, __

cc-5!iido,

::'.u ciJ.l.'.da d~

Sociedade não poderá' exec.utar serviços nem' d'eter- COncessões ou permis
soos de radiodifUsão sonora no pars, .álém dos limites f1x1ldos no ãrtig~
1.2 do Decreto-Lei n9 236, de 28 de' fevereiro de 1.961.

CZ!' •. :J4~1}f.

l'<O~ador d~ C~.:tula de I:le::.tidEi.do iiG. n" ••••
4.·ile.'i'33, pxrec.ida f.e:c :::::~\titu.to de Ide:,tific~_ção dI!. Sec:-etnrin d_a Scgu~nn;u :rúc!.ic5. ô.o ;:et~do de alie f'au.lo e

fLJ\USULA OF-CIMA

ti!=' Cf:7/!S co1:: nl! 906.0<8.9CS-OO;
o Capital Social ó de NCz$ 4.000,00 (quatro mil. cruz1ldos novos), repre
r.cu1:arlo por 4.000 (quatro mil) cotas, no valor, Ctl.da.,uma, de NCz$ 1.00((h~t:'I cr.UZi.'lrlo novol. e sub'i.lcr1tas po~os sócios dI), forma que se segue: ~

N9 COTAS

Bl'~l:;ilçirQ, C[l;,;e.d·u, paicélc",~o.. i"-L:,iaente e .dCll'.icil:!.od.r. _
nE:, C"id::..de ~t! sãc tQuio" CC:r.it .... ~ e [ma- r.:U1y~.1::fl 'n Q 3), __
C71'. 045-~;, :(:.c:;-tadcr:a c.a Cée.:.:.la {~> J13ent!õ.nàe ~G nll •••••
10.S~O.4g6, 'cJl}:~c:'i<l,E.. pelo Inttitutc de Ider.tificação da.
Secretarie do. segura.'1qa Fú'uUca d.:,! "3~tOc.o de são P!::.ulo e

oiõ CTP/IJr

(;01)

·F!m..s

LEITE LUPO

~:I.,1l:A PAULA m::I.r~I-lESTEIR LUPO

,;.,. t';,-

VALOR NCZ$

2.000

~CZ$

2.000,00

2.000

MCz$:

z.àoo ,DO

tI.ooo

NCz$ 01.000,00

ror 'OZ~ .. ';4"9. 74f-Íro;
fi

ONICO:-

De acordo com o artigo 2? "in

10 de janl:dro

t:s::l (la i'ai:pO"$.!ibiliJ: je; li:.r.it::l.d;,
J:,l'!

~:;': 1:U:'-":' ".1 'lvo

13'p"

'Õl

CCtr~,j ;,5es

!",

fine" uo

cad? cotista so

Dec~'" J. 7~1 ."'áe·

respon~abiliza'4~

totalidade do Ci:!pi tal Social.

n.trr. oi~ e n". ~l:!lbc::r fC::'1:l.a
do
dire~ to'" r;oeied.s.de Ci;il pc:r co
cu.jCrt. nei,;écicl',; serão :-e:i,.:!.l!oo·

d~ ~.919,

C'r.1tUSur.A

Dccr~lkPR!MBrRA

A ilitegr,J;U::aç5o do t:'ap!ttJ.l Social será efet:lVCl.da em moeda corrente

...i..,nal pelo::: :':lócioa,

.::l

::;abn:r;

n~
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10% (d~z. por cento), ou sejam, NCzS 400,00 (~uatrocentos cruzados n,2
....ce), neste: ato; o

Dezembro de 198.9

ou ori,:'ntaçãa de natureza intelectual, direta ou indiret<:Ut'.cntc, a SOOI,2

dade se ob:ciga, desde já, a admitir sonentc brasileiros natos ou natur~
lizados há rr:ais de! 10 (dez) anos.

b. 90% (noventa por ct?nto), ou sejam, NCz$ 3.61')0,00 (três mil e se!sce!!.
tOti crU'Zi'ld05 nO'Jos}, como integrali'zação total do Capital Social, em
ato? 24

(vinte e ql\i~l;.ro)

meses rJa data da assinatura' do presente

CO!!
CLt.USULA VIG~SI"'A

tr.ato Social.

A 31 de dezembro de cada ano levantar-se-ã um Ba.lanço Geral Anua!

da cnpre~a. O Balanço Geral Anual lêvarã a ·assinatura de tE.
do~ '05 nócios c será acompanhado do extrato da conta de Lucros e Perdas.

A"l cotas são individuais eI!l. relação

las, .!:!Ô !~co'Jhace

Uf!l

das

o.tividiJ~S'

CLJiUSULJ\ D~Cn11\-SEGUNDA

ã Sociedade que,

~

para cada uma

§ \J1UCO: -

proprietário.

Se

üCUZüd05

forem

p-~ejui20s

os mesmos serio suportados pelos

sócios em partes proporcionais 110 nú.'Ttcro de cotas de c3da .um.
CLÂUSULA D~cnIA-TERCElRA
CIJ\tJSULA vrG~snV>.-PRn!EIPA

A Sociedaàe sará administra'da pelo sócio TOMAS LEITE LUPO, nas:
de DIRETOR-GERENTE, cabendo-lhe tC!dos os

poaer~s

fum;ães
Fica elei to, desde já, com renúncia. ; qualquer outro, 'por mais

de administração legal

qk

sinat:ura de todos os papéis, títulos e docW!lentos relativos às gestões"
sociais e cOIncrciais da
de caução.

e~pre'sa,

privi1e

giaao
seja, o fôro da se.de da SQcleoadf' para dirimir quaisquer .ll~
sídios qu~;, tlvantualmcmte, venham a surgir entre: as partes contratantes.

~

e a sua rep:.::esentação em Juizo ou fora dele, competindo-lhe aind21 a

pelo que lhe é dispensada a prestação'
CLÁUSULA VIG~SWA-5EGUND1\

Or; casos omissos nest~ Contrato Social serão regidos pelos dispositivos
do Decreto n9 3.708, de 10 de jano.iro de 1919 a cuja .f:iei· /..,bservância
corno -das daf'!dis cláusulas d,?ste COmpromisso, se obrigam ·Iliretores e 52

§ ONrco:- Os administradores serão brusileiroz natos ou natural1.2ados

há mais de la (dez) ano.!: ~ sua investidura nos cargo.!:,
haver a cntidê1dc recebido concess5.o ou permissão parê1

apõs
execg

cios.

tar .serviço de radiodifuGão, l:õomcnte poderá ocorrer,
depois
dci terem sido· aprOVados pelo Ministério dõlS Comunicações.
CL1'.lJStTLJ, vIr,~sil"J\-TEllCf,Ir.i'\
cLÂUSULA OI1CIl.fA-QUARTA'

o:; sócio!> rJcclari;llJl que n;]o cstno lncur!õo CfTI ncnhur.l do!:! criTMls previst.os
em Lai ~uc os' impeçam de m·:crccr atlv!üadcr, mCrcllntis.

o Diretor terá como remuneração mcn!'l111 a quantia fixada. em comum,
até.
os 11l\1i tes das dcduçoo.s fiz cals previstM na legisl",ção do Imposto, de
Renda, '1110 será levada à cbnta da despesas gerais,

E, por ~sti1rem ju~ contrata",-o};··,-a;!·
tAin3tll o .pres~ntQ Contrato S'Qr;!<:tl ~i.
(três) vias -de -igual teor e. forma y
presença das testémunhas da Lei.

o uso da denominação social, nos termos da Cláu!3ula Diícima-Terceira de's
te Instrutllento,. li vedado em fianças, avais e outros atos de favor- estr;

são Paulo, H 'de abrl1 de 1.989.

- nbos aos intéresses da Socil!:'!dade, ficando os lDiretorl~s, na_ hipótese de
infração desta Cláusula, pessoa-lmente responsáveis peloe at~ pratic.<!
dos.

c~t1SIJr.,A DJ!:Cnu\-SEXTj\

As cot<lS sociais não poderão !;er cedidas a tercairos estranhos à Soci2.
dade sem o cOn!ientirr.e.nto ey.presBO dos demai.s sócios, e da autorização
právia do Ministério das comunotcações, nos termos do estipulado na CláE.

sula· Quinta deste Contrato' Social, e para esse fim, o sócio - retirante
~E!ver11 cO!'lunicar a sua rasolução à entir.lade-. Em qualquer eventualidade
os sócios remanesc'-"nte<; terão, seMpre, a preferência na aquiSição das
cotas do sÓcio-retirante.

). L

1'/ ,.. {t···· J

C!.ÂUSULA D~CIMII-S~TIMl\

I

'I'"~

,.

MARIA PAULA HE Ll'-1ESTf~R LUPO

Falecend.;J um dos Sócios ou se tornando interdito, a Sociedade não
se
dissolve .:3., prosseguindo com os rernnnC5centes, caben!3o <lOS herdeiros ou
representantes legais do sócio falecido ou interdito, o Capital e 05 lE
c~os apurados po ültlmo Balanço G~ral Anual, ou em novo 8alanrso
esp~
cia1r.lentf! levantado se ocorrido o fale.cimento ou interdição depois de
seis meses da data da aprovação do Balanço Géral Anual. Os haveres, a~
sim apur<tdos. 5erã.o l'<'I90S em 20 (vinte) parcelas, iguais e sucessivas,
.evendo a prirr.eira sar pi)ga 06 (~E'is) meses após a a·ata da aprovação
dos cit~do::; ha"'~res, O capital Social ser? redu:üó.o proporcion<'11rnente,1
nunc<'1 inferior aos limite.s fixados pela Reso·lução n9 21/63, do
então
conteI, publicada no Diário Oficial da União de'.24" de jan~iro ce 1.964.
Se, entretanto, desejarem o!'õ herdeiros ou representantes legais do sÉ:
cio "fall2cido ou interelitol continuarem na sociedade, devarão designar
quem o:; representará nu Sociedade no lU9ar do sócio faleci~o ou interd.!

to,

c~jG nome será levado

tendo dt::le

ti

ã apreciação do Jo1inistêrio das Comunic<.;.ções

7ES TEl,lUNIIAS:

. ,1)

.',

··0' .......

L

l.' ','\\

'.

''.

\

~

2.

Q,

SUt\. aprov.:tgão prévia, poderá integrar o Quadro Social.

CL1i.USULA D8CIMA-OITAV1\

o~ luoro:.: <l=-,urad03 em C..11iLnçO Geral AIi.u<:tJ. :'l~r~o distribui dos

entre

nácio'.; l,rnp<:i-rcicnalrr:~nl..e 0.0 núrr,crc d~ co.tü'J de qU'7: s~o detentores,

d.s:.

A."JEXO' IV

poi!; el/.., dudll:dda-, PH'l.i.J:lio.i'\rnt::lOb:':, ta import.ãncJ,a c~ndente ~
(cinco por ci~ntol rio:, lucro:')' liquido'} p<lr';;.·a constituiç5o de. um Fundo
de 'Rbserva lelJil1 até 'lue atinja a 20'j (vi.nte por canto) do Capital

SE
OEHONSTRAçAQ DE :RECURSO~ TtCNICOS

cia!.

1 -

Para o G:~crcrcio das funçõc:> de administrador. procurador, locutor, res
PP!isãve~ p~las instal<:l;çõcs têcnicas c! p:rineipalT:len~a, para o encarq:;:

~SMISSOR

. 1.1 - Fabricante: ·~IJ\VO Ind. e çam. Equip. p/ TelecOlll. Ltda

1. 2 - Tipo

_/00.

JllC)de1o: I1IDPM 250 A

o
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P R O

:2 - SI:STEMA IRRADIANTE

G~R

A M A ç Ã O

2.1 - Fabr;l.cante: M1IPRA Ind. e Com. MUnas L:tda
2.2 - tipo e/ou modelo: antena de Ff>l 2 ell"!mentos

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ~A nlDOSTRIA DE: MAQUINAS E ~QOIP~TM.
ABIMAQ, declaro. que se compromete li. eliilior~r SUl!. programação de infornl.ll
tivo,!;; e.dllcaC1c.nais

l8 d~'abril
(data)

são Paulo

(local>

Q

ao 'V±vo, bem como a plililici.dade

comerc~al ""O

se.;

viço noticioso !de forma a contribuir pa;a o d!,!senvolvimento da . ·'N'llÇ.i.O~'
Através do aperfeiçoamento integral do homem b~asileiro, pbs:ervando ao.
tra outro!':, os seguintes crité:rios~

rJe 1.989.

Prcfcrênci<;l i:1 temas, autores e intérpretes naCionais, a rJ,m
de incen ti var a criatividade do homem brasileiro c o· dCls~n
volvimcnto, d13S smpres<u;

prOduto~<:l!l nacionais, com'a

quente ampliação do mercado de trabalho ligado a
a.tividades artísticas;
.
Diretor - Ge
~

R

O ~

R "A

respeit.o às alferenciações regiónais da cultura brlrsilerr~,
procurando relacioná-las em seu próprio contexto:
..

nte

M A

.cona;

.tQdaS . ~

ç

~

.. lnanutenção de elevado zenttdo ótica, 1I\0ra1 ~ cíVict);

O

• fiúed.igoidade. da -ln~orrnação, e observânqia, na plilil.ifid~~,
de princrpios ético~ indispet1sãveis ã proteção do público ê;
do consumi"or.
A programação dêverã abmder às estipulações 60 Pagu1anl1Klto '.
4M ServiçO.!ll de RadiodifuSão, assiI!i corno d09 artigos 11 e 16' §§ .J.Q< •. ~9
~IO l\LVORADA FM

SjC LTDA, declara que se compromei:e a elabE,

do Decreto-r.el n9 1:315, de 28 de fevereiro de 1.967,·e das Normas aprova
du ~la Port(1rta Me n9 55. de 25 de janeiro de 1.914.
-

rar ~ua program:J.ção de 1nform~tivos, educacionais e ao vivo, bem como"a
publicidade comercial e o se:rviço .noticioso de forma a contribuir pnra'
o dca.envolvimento da Nação, através do aperfeiçoamento integral do h,g
mero brasileiro, observando entre outros,

05

siio Paulo, 18 de abril de 1.989.

seguintes critérios:

~J2:Xrd
CM~~TE'

• PreforêncL~ <=. temas r autores e intérpretes nacionais, a fim
de i~cerit1var a criatividade do homem brasileiro e o dese!!,
volvimento das oJ:\presa,s produtoras nacionais t com a
conse
quente ampliação do lr.ercado de trabalho, Hgado
atividades artisticaGJ

li

todas

ê

R A D l. O

a.

s

P ':'"U H

~

D Ir.

clv:l,co;

fidedignidade da informação, e observância, na

de princípio!:: éticos indispensáveis.
do cOJ;1surnidor.

%:~-TQSOUreiro

Lol Jutur-I>residente

as

respeito ~ãs diferenciações regionairl da qUltura brasileira,
procurando rêlacionã-las em seu próprio contexto;
• mMutênç5,o clt'. elevado sentido ético, moral

MIMAR 1!d'1PE>BERGER

l,;:z

publicidaue

- COntrato Sacial -

I

proteção do püblico e
FERNltNDQ LUIZ VIElRA DE MELLO

A pr0!lx&1)açâo deverá atender. às estipulações do RC:gulWl\snto 1
4011 Serviços de 1\'adiodifusão, assim com~ doz l1rti90S 11 e 16 §§ 19 e 20;0
do Decreto-Lei nl? 236, de 28 de fevereiro do 1.967~ s das Normas aprov~
d·. . pela Portaria Me n9 55, de 2S de janeiro de·l,97.c.

Brasileiro, separado judicialmente, jornaitsta,
te c domiciliado

na

residen

cidade do são Paulo, capital, ti.

RU~

apto 151, po;rtador da Céd'Ula ~e Ide,!1
tidndo.RG n? 1.260.152 - SSP/St> e da" CP'F/UF sob .n?
005.620.508-25;

dos Otoni" n'i' 860 -

são Paulo, 18 de abril de' 1 ..989.

J01\o ·CARLOS DI GENIO
Brasileiro, solte.:t.ro, educador, residente e

domiciliado

na cidade de são Paulo, Capital, ã Alameda Franc~ n9 SlO
apto 161,. portador da Cédula da Identidade RG 2.3047.7'92SSP/SP é do CPF/MF sob nÇ 025.624.'306-20;
.

lINTONIO Cn.MARGO DEL FIOL

DEMONSTRAÇÃà DE' RECURSOS TtCNI;COs

~

res·~dente

e

domiciliado

~. Rua Professor Mi9uel

Mauricio da 'Rbcha nQ 103, portador da Cédula de Identida
de RG nQ 2.615.200 - SSPjSP e
dô CPF/MF sob 09. ~
040.706.408-18.

1 - TRANSMISSOR
1.1

Brasileiro, casado, jornalista,
na cidade 'de slio PaUlo, Capital,

.Fabricante: '1'elavo Ind. e. Com, Equip.

pl Te.lecom. Ltdll.

1. 2 - Tipo e/ou modelo: RDFM 250A

ERICK SERGIO SCHMIDT DE JillDRADE

Brasile.iro, casado, engenheiro, residente e domiciliado
na cidade de são paulo, capital, à 'lUla w.epüblicado Irá

qu~

n9 l.20S, portador da Cédula
2. 326. lBB-SSP/SP e do CPP/MP sob

2 - SISTEMA .IRRADIllNTE
2 ..1 - Fabricante:

Identidade RG
D37.935.308-97;

n';;'

COOSTITU~"

Mapra Ind. e. Com. Antena!J Ltda

2.2 - tipo e}ou modelo:

de

n9

antena de FM :2 elementos

entre ai, c na melhor forma do
direito, Sociedade Comercial por
cotM de res'pont:abilidadc l1mit~
da, CUjos negócios serão regidos
pelas cláusulas e ~ondiç5cs a $,!
ber:

são :paulo
{local}

18 de abril de 1.9B9.
{data}
CLÂUSULA PRIMEIRA

A Sociedade denominar-sp'-ã !tAnIQ sp·m.1 LTDA, e terá como finalidade a exe
c.uçiio de sp.:I:viços de radiodifusão sonori'l. em geral, quer de onda .media, ";'
frequência modulada, sons e l.magens ttelevlslio), ~nda curt:; e onda tropi
cal, mediante autorização p'révia do Minlstêr:l.o das Comunicações, na
-ma da l,aei e da legislação vigentPc.

fà~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

.15078 Terça-feira 12

CIJiUSULA SEGUNDA

Dezembro de 1989,

n~

10% (dez por cento), ou sejaJll, NCz$ 400,00 (quab:ocentos cruzadas
vos), neste at?1 e

vS objetivos expressos da Sociedade de acordo com o ar.t).go ,:3?".;10 Decreto

b. 90t (nov"mta por cento), ou Eleji3JIJ, NC:t$ 3.600,00 (três mil o !:lciscc!!.

n? 52.795, de 31 de outubro de 1.963, que instltuiu o Regulamento dos
Serviços de RadiodIfusão, serão a dlvulg~ção de programas de carSter ",do!!

tos cruzados novos), corno integralização tot<ll do Capiuttl Soci.:.l, eJTl.
até 24 (vinte

cativo, cultural, lnformativo e recreativo, _promovendo, ao rnesItlo terrpo~
a publicidade comercial para a suportaç:ão dos encargo9 da empz:esa ~
a
sua necessária expansão.

C!

quatro' meses da data da assinóltur.:t ao presenta

1'>s cotas são individuais em rel<:lç;io
las, só reconhece wr, proprietário.

CLAUSULA TERClnRA

A sede e .fõro .da Sociedade tem como endereço a cidade de
tal, à RUa Professor Miguel Mauricio da' Rocha nQ 103.

são

Crp!

Paulo,

co,!!

trato ooeia1.

a Sociedade

d~

que, para cada uma

C~USULA OlZCIHA-TERCElRA

A Sociedade será adrninls trada pelo sócio A.'iTDNIQ C!'liARGO DEL FIOL,

CLAus ULA

funções de DII1.ETOR~GERENTE, cabendo-lhe todos 05 pOderes da admInistr!!.
ção legal e a sua representação em Juizo ou fora ô-ele, cOI:lpetindo - lho

QUARTlI.

relativos

ainda a assinatura de todos cs papéis, trtulos e àOcUlOCintos
A Sociedade é constl tuld" pdr-a ter vigência por prazo indeterminado,
suas atividades ter~o inicio a part1r da data em qüe o Minlstéd.o das C,2
municações deferIr o atQ de outorga da concQssão ou permissão em seu ng

às gestões soc.iais e comerciais da empreza, pelo que lhe é dispensada a
pJ:'cstaçáo de ca'ução.

me. Se necessá:Ú? for. a sua dissolução, serão observados" os. disposi.t1vos
dk Lei.

§ ONICO:- 05 administradores serão brasileiro!; natos ou naturali:..:ado!'l

I

há m,lt!;-; dl' 10 (u~z) ano~ (! sua investidura nor.; cargo:;;,
apõ~
haver ti entidade recebido conces5ão ou permissão para
excc.!:!
1~ar servJ.ço Co? radiodifusi1o, somente poderá ocorrer, depois

CIJiUSULA QUINTA

dQ terem sido aprovados FC~O M:l.nistério .das Comunicações.

A Sociedade se compromete, por seus Diretores e Sócios, a não. ·cfetuãi:
nenhuma alteração contratual, sem a

prévi.a~autorização.

do Ministério
das Comunicações, após haver a entidade 'recebido çonce.ssão ou permisúo

para executar servt.ç~ de radiodifusão;

CL~t1SULlI. Dt:C!ltA-QUARTA

o

Diretor terá

COMD

remuneração l'lE'nsi'll a quantia fixada em comum,atô

1imitaz d",=, Clcduçõos fis cais p'revistas na legislaç~o do Impos to deda, que será

~eVi:ld3

O!l

Rc!:,

ã coni=<1 de dospeGas gerais.

CI.t!\USULA SEXTA

As cota!:! representativas do capital 500113.1, em sua total1dado, pertenc!'

rão, sompre. a bralJileiroo, e são lnalicn5.veis e lncnuclonáv.eia, diret:a

ou indiretamente, a estranÇJeiros c

pC!JIJOM

j"!dicas.

cr..ÃUSULA D:gCIHA-QUlliTA

o uso da denominação social, nos termos da Cláusula DécimiJ.-'terceira de~

te Instrumento, ê vedado em fianças, avais e outros atos de favor cstr~
nhos aos interesses da sociedade, ficando os Diretores I na hipótese de
infração desta cl5usulo., pessoalmente responsáveis pelos atos

...:::rJius ULA

A SociedaClo

pratica-

dos •

S ~TlMA

se obriga a obsérvar, com o rigor que se .if!lpÕe,

Ila.

t!.

Leis,

ereto;;, Regulamentos, Portarias e quaisquor dccioõcs ou àcupnchos eman.!
dos do Ministério d<lS comunicações ou de BCtln demais órgios.
subord1n,!
dos, vigentes ou a vig1r, e referenté~li.ã le9i~lação de :;:adiodi:€ulJão em
geral.

C~'-'stJJ.J!. D~eI!·IA-SEXTA

As cotas sociais não poderão ser cedidas a torceiros estranhos 5,
dade sem o consentimento expresso dos demais sócios, e da.

soei,!!

autorização

prévia do Ministerio das Comunicações, nos termos do estipulado na. Cl1í1!
sula Quinta de-stGl Contrato Social, e para esse fim. 0- sócio - retirante
dew~rã comuni.otlr a Sua resolução ã entidade. Em qualquer eventualidade'
os sócios remalles~entes terão, selOPre, ·a preferêncIa na aquisição

das

cotas do sócio-retirante.

CLÁUSULA OITAVA

A Sociedade se compromete a manter em seu Quadro de Funcionários um

ni!

mero rn!nirna de dois térços de 4!Ilpregados brasiléiros natos o~ .~.tural!
i:zll.doS há mais de 10 (dez) anos.

CL1iUSPLl\. D.eCIHlI.-S~'l'IMA

Falecendo um dos sõcios ou se tornando interdito,

i!l

se

Sociedade não

I

dissolverã, prosse9uindo com os r~manescentes, cabendo aos herdeiros ou
representantes le9ais do sócio falecido ou

CLAUSULA NONA

o Capital e 08 ly,

cros apurados no ültimo Balanço Geral Anual, ~u em novo Balanço

1\ Sociedade não poderá executar serviços nem deter concessões ou 'permi,!

sóes de radiodifusão sonora no país, além dos 11m! tes fi~ados no artigo
12 do Decreto-I.oei n9 236, de 28 c10 fevereiro de 1.967.

ci~1mc!nte

es'p.!

levantado se ocorrido o falecimento ou interdIção depois

de

seis m~ses da data da aprov~ção do Balanço Geral tmua1. Os haveres, ai
sim apurados, '~erão paga0 em 20 (vinte) parcelas, JgU~15 e sucessi~ag,
d.evendo a primeira ser paga 06 (seis) :meses apõs a data da
aprovação
dos citados havere!':;. O Cfl.pital Social será reduzido proporcionalmente,.
nunca inferior aos limite~ fl~aâo5 pela Resoluç:io n9 21/~J, do·
C!ntão
Contel, publicad~ no Diário Odeial da União de 24 de janeiro de 1.964.

CL1i.USULA D~ClMA

o Cnpltal Sodal é de NCz$ 4.

inte:rdi~o.

OOO,O~ (quatro mil oruz~dos novos),

".repr~

t!cntCldo por 4.000 (quatro mil) cotas, no valoX'~ cada Uma, de NCZ$ 1,00.
(hum fruzado novo). Q nubsc:dtao polcs sácio§ ü .... ror~ ... quo se B8gUIlll:

<::t::>

N9 COTAS

COTI5Tl\S

o seu consequcnte arquivamonto na Junta Comorcíal do Estado 4e são

VlI.LOR NCZ$

FERNANDO LUIZ VIEIR1\ DE MELLO

1.000

NC~$·l.OOO,OO
NCz$ 1.000,00

JOÃO CARLOS DI GEtlIO

1.000

AUTOlUO Cl\HARGO DE:L FIOL .

1..000

NCz$ 1.000,00

P.:nICK SERGIO SCHMIDT DE MIDRADE

1.000

NCz$ ,1.000,00

T O T A I S :-

4.000

NCz$ 4.000,00

§ ONICO:- De acordo com o artigo 29 "in fine" <.10 Decreton9 3.708, de la
de janeiro de 1. 919, cada cotista se responsabiliza pela

Se, entretanto, desejarem os herdelros ou representantes legais do

8.2

cio faleciôo ou interdito, continuarem na Sociedade, deverão
dC3ignar
ur!.m o", rl)prcf.Juntõ:lrá ~a SOCi. edaüo no lugar do SãCiO. falecido ou. interd!
g:1
to cujo ~ome será levado à apreciação do Hini~têrio das Comunicações s,
do t1~ a !:lJ]A dDrovül;50 pr~v;La, poderá integrar [,'I Quadro Socinl, do
que advirá. necs.!;z<lr1amente, a" alteração do presente Contratõ'Social e
PilE.

lo,

cr..J\TJSULA

D~C:tMA-OIT]\V1\

Os lucros apurados em BalMço GéraJ. .Anual serão distribuidos entre
-sócios proporcionalmente ao número de cotas de que são detentores,

d:!

poü: de deduzida, prellminarmente, a importância. correspondente

a

S\

(cinco par c&n to) dos lucros liquides par;) a constl tuição üe um

Fundo

de ltp.serva legal atê que atinja .:t 2D\ (vint~ por cento)
ci<l!.

do

Capital

011

S,g:

tot~

lid<tde do Capital Social.
cr·A:USULA DtCIMA:'NONh

ciJ\USUL..ll,. D~CI1..\.'\-PRIM.EIRA

A integralização do Capital Social será efetivado em moeda corrente
cional pelos sócios, a silber:

n!

Para o 4!xercício daz funçõcs de administrador, procurador, locutor, ma
ponsâvel pel3.s im;talações técnicas; e, principalmente, -para o
encargO;;
ou orientação de natureza intelectual, diretn ou indir~t1'lrnentf!,

i\

Saci!,.
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dada se obriga, desde já, a a.dmitir somente brasileiros natos.

I

• DEMONSTRAÇÃO DE RECURSO~OS:

nllt~

ralizados há mais de lO (d87.) anos.

co(octcri:õticos Previstas
Cú,us utn VIGgsnti\

A 31 de dezembro de c3da nno lcvant<lr-se-â um Balanço GoraI Anual

dAS

atividades da empresa. O Dnlanço Geral Anual levar5. a ilSSJ.l'ri':ft:W;~ de

t.a

§ ONICO:- Se acusados forem

prejuizo~

os mesmos serão suportados

L'!calidodc:

p8'los

sócios em p~rtes proporcionais ao número de ,cot.as de cada

21 /°2 I S9

ID.O.U.

dos os -sócios e será. aC0m?anhado do extrato da conta de Lucros e Perdu.

\Dl.

Diadsrna

li

UFISPI

Servi ç 0:- Radiodifusão Sonora em Freguencio Modulado
Entidode:-

cIJtUSULA VIG~SIMA-PRIMEiRA

AADIO SP UM LTOA

Fica ~leito, desde já, com renúncia a qualquer outrr:, p."r mal" priv;tl~
glado que seja, o fôro da sede da Sociedade para dirimir quaisquer di.!,
a!dios: que, eventualr.ente,

ven~am

a surgir entre as partes contr.atantes.

Características Técnicas Previstas

ICanalC

291/f

106; 5 JMHzl

!Freguencia (

CL1\USUL1\ VIG~SIMl\-SEGUNDA

Os c/sos.

omis~os

~

Classe
neste Contrato Social serão regido: pelos dispol'l;lt.ivos

dq:."rkcratr nQ 3.706, de 19 de janeiro de J..919, a cuja fiel obsorvância
como das daml1is cláusulüs' deste Compromisso,
obrigam Dirct.or~s e s,ª

se

Tipo de Scrvigo:

Estereofônico 13
Monofênico·
CJ

ciOG.

C~USULl\

vrGBS!MA-TERCEIM.

Os sôeiO!jl ~clarmn que não a.tão incut"$o ert nenhum aI)!; c~ill*i. pr&viatos
em tei' que os iropeçm de eXllrcer .atividades mercantis.

~
DEMONSTRAÇÃO D= RECURSOS TÉCNICOS

1- TRANSMISSOR
E. por estarem justos e

contratados,a~

sinarn o presente Contrato Social em 03

(t~êG-)

viac de 19u"'1 teor e fOrr'l<l,

presença das

t~stlJmunhas

da Lei.

1.1-fabricanfe:
~.3-

Código DENíEL

2- SISTEtM
são PauJ..o, 17 de rnarç19 de 1. 989.

Lys Electr.onic Ltda

1.2- Tipo e/ou modelo: FM-250 M/E

0564/81

IRR~DIANTE

2.1- fabricante: lMAl3RA um~ DE MrCROO~DAS
.. 22-Tipo e/ou modelo: DFM-V/H-O~.
Fabr1ca~o sob l.i.cença

04

são Paulo

(Iocol

de Julho ae 1.989.

~fdotO)

/Ji'

TESTEMUNHAS,

l.ffI/;"

Ul

Certificado homok!goçõo do(s)Transmissores

rn

Certificado homologação dof;)Anteno5

G:I

SCHMIDT D=: ANDRADE - ENGENHA'RIA
Uma Empresa

ANEXO J.V·

TmNSMISSOn

1.1 - Fabricante: TELAVO Ind. e Com. Equip.

1. 2 - Tipo elou modelo:

(I

Serviço do Rodiodifustioerosilei"rll

2,7- Material de oplicoçõo no(s) Bstudio(s)

DEMONSTRAÇÃO" DE RECURSOS 'l'SCNICOS

pl Telecorn. L:td":,

RDF-H 250A

2.1 - Fabricante: MAPRA Ind. e Com. Antenas
2.2 -

q

Catalogos do [S' Transmissor (esl
Catalogos do{s) Antena(s)

4f
I -

J

E ANTENAS DO BRl\SIL LTDA

paI.:! TEEL - TELE ELETRÔNICA LTDA

:r~tda

tipo e,/ou' llI~delo: ' antena de FM 2 t'llementos

número de estudios proposto(~l
-estudios
gravação:-cstudios de locu~õo:-esfudios de gravação ereproduçõo;~Fonte(sl progroma(s) toco discos
microfones,'
cartucheiras
cosseteiras
gravadores

de

ECJ

nacional rnI
nacional ~
naCional m.
nacional G3

liJ
0Cl

nacional ll2
nacional la

IX]

nacional m
nacional m

li]
fiE]

IX]

!Xl

-Procosl';ador de aUdjo

IX]

'nocional

-mesarsl mieturadoro(:;)

lIJ

nacional

.,monitor de moduloçõo
são ·Paulo

. 19 ue abril de 1.989.

(data}

-monitor de ffequencia
-gerador de áudio lfunoocsl
-oscíloscopio {.3 }"

. 00
IXJ

nacionol

ua

nacional

(;i

li]

rn

nacional UI

00

nclcionol
nocíonol

m

O

nacional

a

O

nacioneil fJ

QD

_carga fantasma
no(sr Tr~msmissortesl

fi]

nacionolli1

-multimctro
-outros equipamentos
-gerador de estereo C.O

(1) Incluso

m

importado O

importado O
importodoD
importado O
importado O
importodoO
importac:loO
importodo'D
importadoD
importodoO

m

.importodoD
importado O
importodoCl
impartadoD
importado [J
importado O
importadott
importado O
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I
"0\ aocllld.ldll o:lrar: sob • l1"'l1olllin.t;i~l) social daI

SCHM1DT DE At-IDRADE-ENGENHARIA
Um\) E:mpre:a oSflrlliço d':l RMioói"fu::õ1io Brasileiro

liMEGA

1t.Ámo DTFUSÃc: s/c LTDA

d. UIla da todos oa .~lol • .In operações 'ociaia, lmlcollDllnte. ... ndo-lhu proibido d~
lellr .ell \l'o 1111I endoSSO!!, !lvllb. abonos e tudo IIllI.ls qUI!! for ••t.rAnho ao& tnterf-!..
-I• • da .. oei~d.de.
II

2- sistema técnico. p~evisto e propo~10·í! 5 K 1 ocional U'impar1adO O
2-1- Transmissor PnnclPol
lPT~ (_ , _I w n
.
Transmissor Res~rvo
Pr"'(
-H<Wl nacional O importado O

I

2.2- Antena:-

Polarização

elementos;~

n2 de

19

circular
eliptica
horizontal

i:J
O

Ganho-

I

.2.,M

ldbd]

1

.l...6.!L

Ivez.es!dipo!ol/20n d ll

Antena de fabricação nacionol O [mportoda O
2-3- Cabo cooxiol;- tipo" ~-=.1L.lL- impedãncitl 500hms
dimcn.5Õo \

..1Q....,Q.../m \

\eficienr::ia:o.~L __ -1

2-5- Potencio

altura previsto:ERP prevista aproximada

2-6- ObserVocoe s :-

I

Adocõo

a. -/

NCZ$ 30D.00

C~lTAl.

SOCIJ.L.

tO~O. oi dtrelto. a elas fnerC!ntes...i.:. dC!clar.d.. illlpenhol::áVllf.l: c nao I\lJe1ca. ~ execução pol" óivl-la de qud'tlU!r naturna de •• UI tttUlal:lll.

A. qUOtas .001.111:

o, '90 IKW\

li!

Vtt

'.lI

1.1 quota• •~ que se dividem o Capital Soc ld
ra eada UIilA dc111 ... lioc:lt!dade tIIlconhcce apenas

ntI!l1nniva. fi tndlvialvllia • papropt:iet..írlo •.

WlI

VIl!

As quous rap.r...ntativu do ~aplul Soei.~,_ aio i1:'.tl.~ãveb lI_incaucionánh.
dir•.t.~ ou indir.ta_nt. a eltranSlllros· ou a JX: .. oas juridicaa, dep.ade"do qua1_
quar ait.ra'iÃo concratual. a.st. cc.o a ·tra~.far;ncta d. quota~: da prévta auto
..!.!.!!siío do pO,dn coftCld.~t!-. •
U
A .oet.dad. poderá constttutr proeuradar•• pua rept:. . .nta-la "Ida qu. e. obedi
.ncia .. Legillaçio . .pecinca; . ."do qu. a oucoraa doli re.pectivos. . .ndato. IIIr:a"'flada na foÍr.ul. da cláu.ula XIII, parálrafo .IlIUtldo delle Contnto.

importada O

desiste~Clls) de rcpor1agense;<fenas:- c=J

Pot. TrwsrnisHOT." ,0,29·0 rod'uzido para 0,20 Kw
ERl? ,... <1.,60 x 0,907 X 0,200 "" O(290)Kw
ERPo~ (_5,37)dbk

X

I.

li lociedad.
oo-pro_te a "ftt.r ••••u quadro functonal. o nú-ro efetivo cfl
2/3(dola tllr'i0a) de br.~Ü.irel n:ltol, inteirar o ftuadr-o func;Jonal u.e.lualva_nt. d. braln.1ro• • cu-prtr o efhpolto na § I1nlco. do artigo quarto, do D.crato
Lai 236. d. 28 da fevnelro de 1967.

SCHMIOT DE ANDRADE- ENGEr-JHAÃTA
"""0 Emprllsa a

fleZ$ 270,00
NCZ$ 30,00

VI

viafI:EI]

m

O pr~:':o de dllrJ.\:n? d•• IlItletcdCl':le ó por tcmpn :1ndetumlnoldo, observando-s. quaalSo di cua disl:olução. as preceitos que a leI espt'ctffca.
V
O 'C..pl.cal Social será dll dCZ*, 300,OO(cnnnto. cruudo., novo.) repn..ntado por ,JOO(CTescnta.) G.uotas lloc:tais nl) v;a.1or nominal d. NCZ~ 1.(JO(hUIII cruudo novo) cad.-üir.a;-r toe.-lmMtLJnugr;lllbatlo en dlnhdro. neste ato pelol lcicio,• • a ..
dbtrfbuldl)l

tOrAL•••• 300 quota.

Adoçôo de lin.k estudio transmissor em ~

Fabriooção~-nacionel

~j_!!.t.!!~~.'!.C~Odll.dU!!.L.~~'i~,t~:Sllrvl'j~.~dto2.!..fu..:1o,

A 1I5PCH9A!;ILID.AD! DOS SÓCIOS! LIMITAliA AO TOTAL DO

~
~

à tua

til

CA!UoOS. IVAN StQUr.IR.A••••••••••••••• 2.70 'luotn'
.ZURIDIC3 ÁI'E'AP.!CIDA RIS SIQU!IltA.. 30 quotas

cu1osuportodo:~!ZI
esfoiodc:-O
esfoiodo com fubolão:- O

2-4- T<lrre

Ter. lua sede, foro e domlcíHo ~ cld~60 d. são Paulo- l>.:taào de S~o Paulo
lulm n2 t06o.. Sala 02.. Hoc_.

Serviço da flodICdlfus iío f;lrc1:llelro

n
A. lluot•• da .aOCI.dad. aão i.diYt.a{vd• • oio poderão . .r trarllf.rtd. . ou .Uena
ÜI a ...ulqu.r tÍtulo. t.rcdro••••• o con••fttlM1nto do outro .~io. cab.ndo :
...... o dlrdto d. pnfer.acia . . all"blçÃo_

P

O G R A M A ç

R

Ã

Q

RXoIO sp-l LTDA, dgclara que se compromete Il elaboraF sua

pr~l

grmnação de informativo;;', .educacionais e no vivo, bom coma a publicid~
de comercial e o serviço noticioso de fO:rJ'l'a n contribuir para o
des e !!,
volvimento da Nação, através do aperfeiçoamento intcqr::.'l.l do homem bras~
leiro, observando entre outros, 'os se9ui.ntc~ critérios:

Pr... ferência a tEImas, üutores (! intêrpretes na.cionais, a fim
de incentivar a criütividnde do homem brasils-iro e o dese!!.
volvimento d::.'l.S emprcsi:l.J:: produtoras nacionais, com a cons!:.
quente aJl'lPliação do merc.:tdo de trabalho ligado a .todas as

nt

Q~'óc.s:o que d••aJu tranlf.rir .u.. quota. davuá ftottf1ear per ••erito • • cct...
dad., discriablando-!lIe o pr.!i0. !orraa • pl'a.o de pazalNnto. li 1'10" do cOllpra~or
par. que ••••• atrava. de outro .oeio) ox.r,.a ou renuncie o direito dI p~ef.ren_
I) qu", ••vllrá fa ..r dentor d. 60(ae. . .nta) d1as contad,o, do recebt_nto da ao~.tftc:a'iiío ou a• •aloe pr.atO, a critério do.... ~to alienante. D.cD~rldo .... 'pr!.
... a•• que haja e:lIercida o direito d. pr.ferencia, a. quota. PQd.raQ •• 1' tran.f!.
rttt.. ao co~t".dol' indicada.

bla.

XlU

O. adtdnlltradore. da .ntidide ••rio br.... U.iro. natoa '" lua investtudul'a no cal'

~.-;~derá~ô~";-a~;b~.i•••·ido· ~t'~~~.•_P~.~_:K~~~!Ec:~~~~

"Sõ".

.

~ P&'1_irOI- lo .oci.d.dfl . .rá adJIinaltr~d. pua .ócio lJajorltario, qu. p..... rã a
·.xtTc:ar a função .de DIliltTOR. <:!II:Ifrl:, ca. p~dl!lt'•• de repnac.ntação ativa. pa•• iva, •• Jui~o ou fora dele.

atividades artlstictlS.
respeito às diferenci~ções region~s da cultura bracileira ,
procurando relacioná-las em seu próprio contexto.;

S Seaul'ldol-

• JnMutenção de elevada sentido ético, moral e cívico;
fidedignidade da informação, e observância, n'B, publicidade,
de princ!pios éticos indlspensãvI'>d.s ã proteçâo do pi;íblico e

Todol o. clb~ulMl'lto. d. ruponaabUidad. 1ead • 'Ócio econê.te., d.
.oci.dade, poderio . .r ..sitiado• •pena. pdo .Ócio aajoritarto. cU
uJ. DIR~~!Mn. SI. CAiLOS IVAM-----ª-I:q1!!!!A •

• T.rc.1rol- 'ar. adquirlr ou alienar patrllllOnlo e contrair _.-pr;ltllllO, a .oetedad• •ara np.....ntade por UJI .ínLM d. 2/3(dld. terço.) do C.pital
Soctal ..

XlV

do consumidor.

Ao .oef.dad. d.Úbarara val1d...nt•• inclusive para alterar" Contrata 5001&1. COIS

• pr...nça d • •.bos o. quotista. repr...ntando) portanto. lOO"1(el:t1 po c.nto) do A programaçio deve rÃ ll:tender às estipulações
do Regulâmento
dos Serviços de Radiodifusio, assim como dós i!l,rtigos 11 e lG §§ 19 e 29
do Decreto--Lel n9 236, de 28 de fevereiro de "Í.967, e das Normas aprov!.

dMl pela Portaria Me n9 55, da 25 dI:'; j.ane!ro de 1.974

são Paulo, 19

>.v
A tItulo da pro-labor. , . .rão f.lt.ti lo' retir.da. d•.•côrdo c:o. a l.ztahçio
•• vilor, d •• 4e que MO vuh&ll • preJudlc:ar o blM anda..n!:o dos rle:óeil:la lIoci

de ,abril de 1. 989·.

.i~

'.

~6/s~nDD f!"~ Mltp.r,uw! SDU H'"OtZ

lU

_IM

3.: CU10.~1,CDcRfGI,)'rf!l r;~:L DdS flsse~s"'JL- ~,llf..?!~ .... l1j1Jl

:",::"~:~::, 11taJ~'I~~;~~\ : ~~~
l l' Q~

COIIUAtO 50clAL

.

-

XV!
• earactllihalião dos I.rvfço. d. qu. trate a cláusula tn do presente contrato
a. 'ld.ntHiclI co- o que dbpõ.. o art;tto 3!l do D.c:r~to ne! .52.79.5 õ. 31 de outu
~l'o d. 1963, que in.ttt'ut o Regulamento do SnviCjo d. Jtad'iod1fuRã" (RU).
.) EM recolhlmento·.o _rito que decorra doa veículos, ~on.. gnr_I_. priodda
ele '-ao. prograua c1. categoria _ alta quaUflcaçÃo EDUCATIVA•. INFORMAtIVA. :
IJ!CI!AK!E • AO VIVO .ntra outl'O. do _ia alto' tntu. . . . .oetal e cuitural . da' pClpl1h<jio bra.Udra.
it) Paralll:laMnt•• d...llpenh.r....-á .Uvid..... de PUllLICIOAD! COMERCIAL, compa_
i(Vll:ls ,co. oa v.lculo. para a .uportaiiÃo d• •eu. oncargo9. autaU:caljio d....
lUa t.cnologia, d1DenlãQ • aprimora.nto d. seu dalelq)eaho àrt{.'tico.

Diretor-Gcre....ntc

111

linlcol- As reuniõ•• qU' tenh... por obj.tivo alterar o eontrátO Social. terão -f.
cOIlYocad•• P91' qualquer do• •ócioa por carta protocolada, co.. antecedene1a lIini. .
d. lO(d•• ) dia•• dirigida ao oUúo quotista, indtcandp,9 dla.hora • local.

4

ANTool~IO~
fR

Capital .oei.l.

§

>.vIl

o.

1\11:.1'0. ou pr.Juh". vertficados pelo balanço anuoL. encerrado el'll 31 d. deseM
bro •• rio dividida. ou .uportados paIo. a~ioa na pE:OpOrliio de .ua. quotaa d. :
Capital Social.
XVIII

(0" .... ".0",0

CA!LOS IVAN SI9V~rltA. bra.Udro. ca~adot publicttário. rE-"
lidente • dontciUado nasta Capital a Rua ld.on n!l 845- CI!!
1'1) ]I('lfl- portllr'lor ca car.tdra de tdentldade IlG 1.155.3152 •
ele ft!ll Q2'.381.488-04,
EURIDIC! Ai'PARECIIJA REIS SIgU!]RA. bruttetra, cuada. do -.
lu. nl:identc e domlcf1tada nut. capital à Rua Edlon
.1,5- Campo ~elo- portld/)ra ela cartllltra de lden.tlóli"'. R(; n
2.904.141 11 etc nll 025.J8l.383:'041

,,9:_;

pelo pu~ell.te inscru,.,.nLo e na melhor fO'['ln1l de diulto «uiveI' conuleuir tlUIA cociedlde !tltrcil1l~l por quou'· d. n!,
ponubtUdlde Hllitada-;---qu-e--;;-r~gu~pelos te~s da Lei 370& de 10 de Jilndro da 1919 e de_i" dIsp.uiçoos 1Gzata r.ferlllntc. à au« t.ipo d. aoc18d.de.

O ld..ct.anto dll: qualquer ua doa aóclo. não dhlolverá a .0c1ed.da. o. lIardeiro.
do .ócto falecIdo l!Ixarcerio e,. eolllUlllo açõrdo o. Glrclto. à5 qu~t.. , dUi&n.ndo _
par e.crito u~ do. co-proprietirio. qUIIl 05 r.prIJ5,nt.e n. 50cledada enquanto' ••
quota. for •• lndivla!vld •• A .ociedlldll poder-á porélll. clude qUI haja fundo dispo
nivd e .e.ofenllll do c.pital aoet.d, -,:"'pr,! con autoris.Cj';o total do. lIerdfll-7
re., .d5u.trl.r a. quotu do .~cio fllh!cido •• ou ainda,' lIavendo acôr-do .en!:.r. o. IIÓ
e:'o. re;""neacent. . . o. herdeit'oR, ê.les poderão con.tituir 11_ novll locillldad.. .dtant. contrato d• •c~r~o coa •• f01'N&Udades le.ab.
;
..
XIX
..
o•
C1:u. canpo. a .ociedadl dllchra. axprl'l...a:l!nte nao e.tarem 1netlrsoa _
. . ner.b.u. do. Crinas prevhto• •M lai_ qUI i"'Pft'ialll da .x.rcar atividade. Jll8rca!l
ti••

'00'0.

.rIca
_li
l ••:
ba••

d."de ja eleito o Foro da Co_r~a da Capital do !.tado de são Paulo, por _
privilElgiado que OUU'OI sej.". cuconhecendo-.. o dO:UiciliD do. eontral:ant
para ,Íjrillir qualqu~r dúvida C1:u. possa curglr antt. as parte., ."mpr. COIll
nb pr••llnt. tn.tr-ulMnto.
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.. per .~.111 estare.. certol _ contl"lltadol ,AI,Sinal:l o preslCnte inlta:Ul'IMlnto feito _
;~.~3(t.ru) via. d... tSUI\ valor I!l tl:!'Dt'
presença de duu telt"lI:Unhu que dão

cL1\.lJSULl\. XlII

n.

deY~r~ ficar arquivada el3 Relttstro Civil d.. _

li. primein 'vla d.'te inl':rulMlnto

::;::':o:u;~:~:::

• a.

ficarao e' da loeied:lda para
.f;~!,.ã~ "ou' , )~v,,"l,?A.
dll!m.1a

podu'

... 0,. ç
r.t.

CAJU.os

",'-[UW_~ AI

IV'Sr~El\

fL',dl.(;;'Y":;)/

qUillGullr

con_

19.,

11.3

"-

/i-.\ ://~I ~

·rnSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ILTEAAÇÁO CON'rnATU1IL DA tlHEGA R1\DIO DIF1.JSAO

S/C

LTDA.
AUMENTO DE eAP ITAL S GeIAL

E, por estarem de plena acordo com as cláusulas ora' modificadas. ;f{rm~
presente ins.tru.":Ie.nto em 03 (trê~) vias de igual forma
teor, na presenç;" das testcmunhil\s ab~ixo nomcad~$.

9

são Paulo, 03 de abril de 1.989.

MUDANÇA DAS CLfiUSULAS X e XIII DO CO~TMTO SOCI1\L

I: -

Terça-feira 12

~~~,~
f~r

pRF.:~mULO

Pelp presente instrurn&>nto particular, CARWS .IVAN SIQUEIAA,
brasi,l19ird, casado, publicitário, residente e domicil:l~do ni'!. cidade de
são pâulo, capital, ã RUa Edson nQ 84.5 - campo Bolo, -portador da ádula

tARLpS •••

'de rd~ntidade RG n'? 1.155.362, expedida pe~D.. Secret.:lr.ia da selJur~ça PÉ:
blica do Estado da s50 Paulo
do CPF/i'1F sob n'J' 025.381. -488-0<1 e
EURl
DICE APP1\.REC!DA REIS SIQUEIRl\, brasileira, ca-':I.lda, do lar, residente e
domióiliada na cidade de são Paulo, capital, ã Rua Edr;on n'J' 845 - CWipo
Belo, 'portadora da Cédula de Identidade RG n9 2.904..1<11, expedida pela

e

Secretaria. da Segurança Pública do Estado de são Paulo
n9 025.381. 388-04, sócios corn;?onente!> da

ti

do CPF/MP

-.-

sob

~'olU... fJtl7.J~ S~"'-.

~ICE APP~CIDA REIS

OMEGA R,AOIO DIFUSÃO S/C L'I'DA,

SiQUEIRA

sociedade cf.vil por cotas de .responsabilidade' limitada, com sede e fôro
nA. ci,daJe de são Paulo, Capital, il Rua TuiPl 09 lOGO - sala 02 Bairro
de Moema, com Instrumento de Contrato Sod.al re']istrado no 39 Cartório
de' Re'gi~tro Civil de Pessoas' ,Jurídicas da Comarca de SÃo Paulo, C;;lpital
sob n9 01:26046, em data ue 29/03/89., rasolvern, de cC:mtUll e pleno acordai

~STEMI)NHAS:

,alterara contrato social, deliberando e conwmcl.onando o seguinte:

1.
I

II. 1

-

r -

DEJ~IBERAÇÕES

~

AUHENTO DE CAPITAL SOCIAL

"'~

2. ~~do Cav8lC::8n~13
.

II.1;1 - Por consenso dos sócios, o capital social da E'mpresa que é de
NC2$ 300,00 (trezentos cruzado" novos), fica, nesta oportunid,2
üe i aume'n~ado para NCz$ 2.000,00 (dois mil éruzãd~s novos) ,seh.
do o valor a ser aumentado, vale dizer, NCz$ L 700,00 (hum mil
setecentos cruzados novos), totalmente i.ntegralizado p8lo.~ I
sócios 12m moeda' corrente nacional, e distribui do propõrciona!
mente às cotas quP. cada sócio já possui na sociedade;
A

Ir.1.2 - Em conscql.lência do presente aumento d8 capital social, fica mE:
~qr~

alHeada a Cláusula V do Contr&:'lto Social, que obedecerá

_ _ _'''''''''"J.'-::..z;-:'·;1!ll.L~~:::::1·:'~"i.a.: _ _ ..!.J.~"... ~""""4.-

.~

I

tlEHQNS'l'RAÇi\O DE RECURSOS T.f:CNICOS
II

O

C~USULA

V

Capital~9..~~_é_~~_ NCZ~ 2_._9_09..'.~..o_(d_ois,

,

mil.,cEuzZldos

.nov?s~,f;O'

~Q..sJill~.ado_pQ!:...2.!.OqO
__'ª~.as_~~l-_l_~ota~.s,?ciais, no Y!'-lo.r

-.~i

~e NCz$ 1,..2l!...Qa~.:.r~~d!:. novoL~ada .~Zt!_~i:"t:~-0_u~do , ~
sócios da SC9uint~e forma:

~G

1 -

TJW1S!USSOR

1.1 - F..mricante õ 'l'ELAVO Ind. e Com. Equip. p/ 'l'elecom. Ltda

1.2 -

Tipo e/ou trodelo:

RDP,M 250 A

2 - SISTEMA IRRADINl'l'E

2.1 - Fabricante: M1ü"RA Ind. e Com. Antenas 'Ltdn
NÇI

COTISTAS

CARLOS IVAN SIQUEJ;RA
EURIDICE l\PPABECXDA REIS SIQUEIRA -

TOTAIS

COTAS

VAIOR tICZ$

1.800

-

NCz.$ 1.800,OD·

200

-

NC2$

2.000

-

NC2$ 2.000,00

2.2 -

tipo p/ou modelo:

Àneena de 'FM 2 elementos

200,00

PARÁGRAFO QUICO
De acordo com o artigo 29 "in fine" do Decreto n'J' 3.708, de lO
de janeiro de 1.919, - cada cotista s,: responsabiliza pela .:otj

lidado do capital soc;í..al.

II.2

,j

OMEGA PAOJ:O Dn'US1\o S/C LTOA, declaro!\ que se compromete a ela
horar !lua programação de 1nt"ormativos, educaclona::l.S e ao vivo, bem com~

- MUDANÇA DAS CL1\usULAS X e XI.II DD CONTRATO SOCIAL

Ir.2.1 - ki cl5.usulas X e XIII do Contrato' sociZll, paszam

ZI'

ser

assim

A Sociedade S8 compromete a manter C-J'l1. !õlC-U quadro funcional,
o
número efetivo de '2/3 (dois terços) d.e brtlsileiros natoo ou n~

luralhados há, ma:!-s de 10 (dez)

anos, integr<1r

o qUCldro funci.Q
há
f.1ais 'de lO (dez) anos e cumprir o disposto no, par~grafc único
do artigo quarto do Decreto-Lai. n? 236, de ·28 de fevereiro de

na1 exc11lsivalllerite f3p. brasileiros natos ou naturalizados

1.9&7. "

a publicidade comercial e o ocrv1ço noticioso 'de forma a contribuir
ra o dêserivolvimento da Nação, atravSs 'do aperfeiçoamento lntegral
homem braSileiro, observando entre outro!>, os seguintes critérios:

redigidas:

p.!
do

Preferência a ternas, autores c intérpretes nacianais,a !im
de incentivar a criatividade do homem brasileiro e o desen
volvimento das empresas produtoras núcicnais, com a

cons;

quente ampliação do mercado de trabalho ligado a. todas
atividades artfsticas;

a;

b. r~speito Qtl di fcrenciações regionais da cultura brasileira,
procurando relacion.!í-las em seu próprio -contexto,

15081

Cu;.USUL/\ QUINTA

c. manutenção de ele.vado sentido ético, tlIoral e cfvico;
d. fidedIgnidade da inforInlJ.ç5.o, e observãncla, na publicidade,

4e
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princIpio!; éticos indispenl';ãveis ã proteção do Pm,l;iCO

ê

A Socicdi:lc1.:;! se COlnprOl~ot:c, por seu:; Dirc~or');,; e Sócio'3, '"' não

ofotuar

nenhuma. il1tcraçó-o contratual, scnn a provia autoriza:;ão do !-linistárlo

"do consumidor.

I

das CO~lunicaç'õ~s( ;JpÕ" ha:v']r a cntiü';.j,.:] rcC'cbLdo conc~~;!;'5.o O'J pcrvliss0.o

A programação - deverá.. atende:J; 5.5 estipulações do Regulamento
dos Serviços' da .Radiodifusão, assim como dos artigos 11 e 16 §§ 19 e 2ç
do Decreto-Lci ,n9 236, de 28 d.Q fevereiro de 1. 967, e das Nonnas' aprovi!
das pela Portaria Me n9 55,.de 25 de janeiro de 1.974.

para executar l:;orviço de r;:l,diocli[u:.;Z!o.

CLI\UStlLl\ !1EXTi\

As cotas reprosontativ<:ls do Capi.tal Social, em sua totalidade, p~rtonc!:!

são Paulo, 03 de abriJ. de. 1.989.

rão, sempre, a brasileiros,

Q

são inalienâ'Jais ç incaucioni\vC'is, dirota

·ou indiZ'otamcntc, a estr~90iZ'oo;; c pmssaas

~~\~~d~";r1/
CA~OS
I

.,1Q

'jurídicas.

cLAUSULl\ S~TIMl\

EI

11. Socicd.:'l.dc sC!:.ooriga a obo;crvi1r~ com o rigor qu~ si:! il.lPÕc, .:In I..cir., De

Dtret r Gere

eretos, Regulamentos, Portarins m quais1uer dGlcisões ou dC!spachon cman:
dos do Ministério da:; Comunici:l.çres ou dI] seus d~mais õr'Jão~ sUbordina=dos, v~glJ:ntcs ou a Iligir, e referentes ,5. 1C'gis1aç:io do radiodi.fus5.6 Ol\l
geraL

Íl'1i.DIO PINHEIROS FI-\. STEREO LTDA
C~USULA OITAVA

-

CUNTH!l.T0 SOC1ll.L _

A Socieda& .se coroprorr..ntê a manter em seu Qua:dro de Funcionários

um n~

·mero mínimo dR doi~ ter,;os ·de empregados bra!"iileiros natos z ou naturaJ.!
'zados há m1ri.s de 10 (Jez) anos.
FlJl.VIO FURTADO MlDAADE
CLXUSULA NONA

Brasileiro l separado judicialm2nte, empr:osário,

residen

te e uomi~ilL':td(J na cid.:ldc de são ,Paulo, Capi t~l, ã RU;
José Romelro l'emira n9 126 - Pinheiros, portador da. cé
dula de Idcntidada RG n9 19. 88L 221, expedida pelo

In;

tituto d~ Id(mtific'-\ção diJ, Secretaria. da. segurança l'Gbl!'
c~ do E.stado de são Paulo c do Cl?F/MF sob n9 •.•••••••••:
124.947.986-04~
.

A.Sociadttda não pedorá e"ecutar ocrviço::; nem deter. conccssÕcE;-. ou pcrmlE.
soos de radiodiíusão sonora no Po!l!s, além d09 limites fixados no art.igo
12 do Decreto-Lei n9 236 , de 28 de *"cvereiro de 1.967.

cIJ\us ULA DCCHlA
o Capital Social ti de NCz$ 3.000,00 (l;ros mil qruzados no~osl

raprcsc~

(hum~

tado por 3.000 (três mil) cotas, no valor, cada um,:, d'2l1Cz'$ 1,00

cruza~o), e 5u!Js~ritas [leIas ~õcios da forina -qU8

RUI MARTINS VEPS IM! DOS JlllJOS

Br<)silclro, casado, advogado, residente e domiciliado na
ci.dade de Sno Paulo z Capital, 'à~RUil MadQ,lT\e P~as J.o('!!itão,
n ... 97 -' Cidade Jardim, portador di3 cédula Cle rt:lG'nttd<H]e~
RG n? 3.346.316, a:cp13didil. pelo Inntituto de
Identifica
ção a",_ Secretaria da Segurança PUblica do Estado de sã~
Paulo e do CI'F/MI:' sob n~ 573.699-.928-53;

2.100

FJ.JWIO FURTJ'\DO l\1mR.iDE

~oo

RUI U!l.RTINS VERI3IANI DOS lINJO;3

'r

1\ I

S

3.('00

"
§ ONICO:-

cr.trc ."li. a na ineU.-or forma do
ilirait.o, Sociedada COIT'.G!rcial ['ar
cot<:l';l·-do rcsponsilbiliüC\d~ limita
da, elljos n~gõCif)s sar'5.o regidO;;
[lola~ cl;ju';ulil~ c conü.!..r;CUG .:t G1!
bc.r:

s~guo:

!:-1'i' COT1\S

C01'T5TAS

T O

S8,

.

..

NCz$ 2.100,00
~OO

ttCz$

,00

lJCz:;; 3.GaO;!)!')

.... I

.De ,?co~db com o artilJo 29 "l.n fine" do Decreto'n') 3. "lOS,~
10 de Janeiro de 1. 919, c<ld;:l. coti!ita Se! ·responsabiliza pcd,J.
to.taHdaàe do Capitül SociaL

CLÁUSllJ~J\ D~CIm.-PRIMEIP..A
CrJ(U~UL1\

PRIMEIRA

!l. Socied<:ldO ç,chominar-sc-â R1'\DIO pnmE1R05 nt STEl1r::O r;rOA, e l:arfi

como

sbn~))':a em gCl:al, quer
de onda mêdia, fraqu6ncia modulada,' ~on~; c if'l<l'Jcns (tclevis2.o),
ondCl

fin<:l.lidade a axecução de 3endço5 de rauiouifusâo

curta e onda tropical, mediante autorização prévia do Ministério das C~
municllç3es-, ~a forma aa Lei e da lagislação vigGllte.

n~

A intGgrali2ação do Capital Soc1i:ü será efçtiv<:l.da em moeda corrente
c:i.ona1·l?a1o~ <õâcios, a sabl:'.:r:

lO! (déz por cento), ou so·jam, NCz$ 3DO,00 (tro.zenl;.os cruzadoc novos)
neste ato; e
b. 90% . (noventa por cauta), ou Bêjam, NC2$ 2.700,00- (dçis: mIl é set~cen
to~ ,oruzadoc novos) i cama integralização total do Cal?l tal Social, a;
ate 24 (vinte c qU.:ltro) rres~s da. data da assinat.ura dQ presente
rr.:,to SOCl.:ll.

CO!!

CL1.US ULA SEGUNDA

Os objetivar: expressos da Sociedadl~' da acordo com o artigo 39 do

to n9 52.795, de 31 de outubro de 1.')6"3, que Institulu o

n::!cr~

CL~UStJLA D!!:CHfA-SEGUNDA

P.cgu1amcnto

dos Serviço.!:: de Radiodifusão, s~-ütl a divulgação de programas

dI:?

car!

lter c.ducativo~ cultural,j.~ormativo e raeraat:v~, promovandCJ. ao mesmo
tcmpo, a publieidi1dc comercial p:l.ra a suportaç'<:\O dos encar'Jos c:1a

As cotas são individuais em ~c1ação '5. Sociedade que, para cada.

Ulf.il

c.~

las, só reconhece um proprict5.rio.

cnqH~

sa e a sua noccscâria e:~ann3.o.
CL1i.USULA Dk:CIMl\-TERCP.IPJ\

CL1i.USULlI. TERCEIAA

A sede e fôro Q,tl. Sociedade têM como endareço a cidade do são- I?aulo,Cap.!.

tal,

ã Rua l-1adarnc roÇus Lc.itão n? 97 - Cida.de Jardim.

A 50ciedadQ serâ administrada pelos ~ócim; FLAVIO FURTADO 1\NDRADE e RUI
[M-RTINS 'VERSIl\NI DOS A.~JOS, nas funções de -GERENTES, cabendo-lh.c{; todos·

os

podGlros de .iJ.c"!miniztração 1qgal

fi':

.')

sua repr0sent;aç:ãD em Juizo ou

fo

ra dela, competindo-lhes ainda a assinatura de todo~ OG D::lp6is; títUlO;
c d~urncnto~ rcl.ativos às gestãcs socL:d.s e comerciaIs da em~rO!lü,
em(
CONJUN'IO, pelo que lhes é dispensada a pres~açã? de ·caução.

CÍJi.USÓLA QUARTA

§ ONICO:~ O::> adrninistrador~5 serno braslleu:oB natos ou naturâliza<Jo~

Ih

Sociedade é constituido pará tar v~_~3nci;). por prazO indctc-rrninado z e
S,Ui:lS atividades terão início ~. partir;.d", dat<:l cJ!\ que o IUni$1:êrio
dac
Comunicações' deferir o ato de outor9;). da concessão ou r,errnil',sfio em ~cu
nome. Se ner:;;s~5.rio for a sua ·di5sclução. se:r'5.o obnarvado':l oc dispo!':iti
vos da Loi.

há mais de 10 (dQZ mio:;) z e sua lnvQstiau~a nor: c~.rqo~,
haver'ü entidade

rc~ebldo conc':l!is::io ou pc"r~i$g'::[o p,:u:;'õI,

I

apos
e::elZ..!:!

tar serviço de radiodifusiio, !3QIT!:mte poderá ocorrer,
dc!?ois
de. tc.rem 5i~o aprovados pelQ MInistério das comunicações:
CUUSULlI. DECn1l1.-Qt:lARTlI.
.
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Os Di tolor8!J torão corno rClnuncraçoão mansal a qu;mtia f1x<ld<?- em comum,
até os limites das dcduçÕC5 fiscais previstas no. legislação do Imposto
de Ronu<:l, que scr50 levadas àcont<l da dc~pcSQ:'; gorais.

E, por C'stiJrl;;J:l jastos c

contratados,a~

sinam O prc~:Jnt.c Ccnt::ato Social em 03
(t.r5s) vi<:tc du igual ~c:or c fo,:"ma,
na
presonça das to.s:t'3munhao da Le!.

cLJiUSULl\ OgClMA-QUINTl\

o Uso da dcnominaç5o social, nos termos da Cl5usuia Décima-Tarceirü des

te In5't:r~cnto, é v~dado em fi;mças,. ôlvais e outros atos de .favor cst:-;
nhos aos. intc;c"~scs da Sociedade, ficando 05 Diretores, na hipótese de
inf,raç5.o .desta Cl5.usula, '.pe5~OD.lmcnts .respon3áveis pelos 'ltas pratica-

aoo.
~<,J'<
v~.~

cIJiUSULA DeClMA-SEXTA

...~.......

a

As cotas socis,ic não poderão fiar cct.'!id;;JS a tercrúros estranhos
Soci~
dadl! sem o consantimanto c:~prcsso dos demais sócios, e d.:a . autori~.:tçõ.o
prévia Cl,p Ministério da5 Comunlcaçõas, nos tor;nos do estipul~rJ,.o Oi]. Cl5.u

ri:t<irante

sula Quita deste Contrato Sodal, e para esse fiJIl, o sócio

~~

==

RUI MARTINS VERSIili\;I DOS ]\.;."!JOS

a;

)

verá comunicar,"" sua resolução à entidaà'?Em quaiqucr eventuoiidad~ ; ;
'sóci05 rarnunr.zcen~cs terão, sempre, a preferência na aquill!ç50': das
co
tq.s do sôcio-retirünte.
.
CLÂUS DL1\. nr:cntA-sr:'l'! MA

Falecendo um dos sóciós ou se tornnndo ·ir:.terdi.to, a Sociedadr::! : ,:ão.

seI

dissolverá, prosseguindo com os rernanosccrmtes', cabendo aos herdrJiros ou
rcprascntante!;ô legais do sócio falecic10 01;1 interdito,
C8l?ital e os l.;:l
cros apurauo5 no último. balanço geral anual, ou .em 'novo balanço
esp.!:,
ciülMonte lov.antado sc Dc'orriôo Q falccinento ou interdição dcpoi~. de
seis, recscs da data da ilprovaçã.o do balanço geral anual~ 'Os hi'lverê!5, a~

o

sim apurados, serão p.:llJU5

~1l1

20 (vlnb:d parcclas, iguais

e

P

R

O

G

R

A

M A

ç

Ã

O

suc85:;ivus,

dcvcmc10 <l prifficira sor paga 015 (seis) mQSC5 <:Ípõs ti üatn da
apI::ovação
uos citauos haveras. O Capi tal Soci:]l' será roduzido ·proporcionalmente, I

nun~a inferior aos lilnites fiXi'do5·r~cíu I1.p.solu(;v.o n9 2J./63, do

cnt'Z't"o

ConteI, publicudano D15rio Oficial do. União de 24 de. janeiro do 1~964.
Se, entrel:.antq, desojarem 05 h.erdairo!s OU, rcprescnt;;lntcz logais do sÉ
cio falecido 0';l interdito,' continutÍrc:!\.na socil!ldüdc, "deverão
àcsi~nar

qua~n OB .rcpr~scnt<lrii na Sociedaue no lugar do sócio falecido ou 1nter~!
to, cujo nome será levado ã apraciaç5.o do Ministério das COJnu~icaçõe5 1

RADIO PINlmIROSFH STEREO LTDA, declara que .se compromete a ela
borar su-a pro~rarnação de informativos, educac!onais e ao Vi~O, bem com~
a publici.dade comercial e o ~erviço notIcioso de forma a ~ontribu!r pua
o dellonvolvimento da Nação, através l.'io aperfei-çoaroento integral do homem
brasileiro, obsorvando entre' outros, os seguIntes cri tI~rios~

o, tendo doie a sua 1lprovaçíS.o prêvia., poderá inte~rar O OUüC!ro Social,
do qUl?- advirã., n(;!ccsr;;ariamemtc', a alteraçiío do presQ{ltc Contrato Social
c o seu comlcquCI\ta arluiVi\lncnl:o na Junt ü COl~orciol do E:;tac1o de s50

pr~forência a temas, autores e intérp:Letes nacionáis, a fim
de inccntivü.r a criatividade do homBIa brnsihüro e o
dese~
volvirnento aas emprCSõ:l.3 produtoras nacionalg, con a
canse
quente ampliação do mercado de trabalho ligado a todas
atividades artísticas;

Paulo.

b. respeito às diferenctações regionaIs da cultura brasileira,
proourando relücionã-l;;u5 em seu própri.o contexto;
Os 'lucros apurados em nalanÇ"~ Geral Anual serão di~tribu1dos entre
sócios prdporcionalmente .ao número de cotas da que são detentor~s,
0015 de dcduzidtl, pralitnlnarmcnta, i l importância correspondenl:.e
a
l'einco por Cê/ltO) dos lucros liqUidas para

manutenção de p.J.evado sentido ético, JIloral e cí....ico;
d~

5\

d. fIdedignidade da informação, e ob3ervânciü, na public:l_dade,

de princípios éticos indispensáveis
do consumidor.

constituição de um
Fundo.
d~ Reserva legal até que atinja a 20\ (vinte por cento) do C.:lpitul
S,,9
il

cial.

a proteção

do

I

público. e

A progra.maç5.o deverá atender ::.1':; eSUpulaçoes do Regulamento dos
s~rviços de Radiodifusão, assi~ como dp;s ar-Hgos 11 e lfi6 §§ 19 e 29 do
Deereto-Lei n9 '236, de 28 de feve~ciro de 1.961, l'! das Normas aprovadas
pela Portariã M!=' n9 55, de 25 de janeiro de L 974.

Para o· exercício das IunçõGs de allministrador J procurudOJ::;v'locutor, res
ponsável pe;la~ instalações técnicas a, principalmc·nte, p.ar~. o
encarg~
ou oril3ntação ue naturezü intelectual, dlrl:!ta ou inüiretat'len1:e, a Soci.!::
dll.uC se obriga, desde já, a admitir somente br03.!'>il(üros na:tos.

são Paulo, 23 de março de 1.9B9.

~\.:",. 'i'J.ilA'" iL&...-....
FLAVIO FURTADO ANDRADE

RUI

~TI;S ~F.b~

GERENTE

GERENTE

CL1\USUL7\ VIG~SIMA

RADIOD!FtJ5ÃO DZ sZO PAULO LTDA: •

• **Rf:*,'"::,·,***"'*'41:$iIll~t,,,,~~**t.~*fJ**
1\ 31 de dl2znrnbro ,de! cadil. ano le!vantnr-,",c-á 11m Dalanço Ceral l\.nua]

das

atividadcs da em~rú.Ga. O Balanço Geral hn~al 'levará a assina.tura de

do:; .05 sóc.io:os e ser5 acoJl1!?anhil(]o do cxtrêlj;.o d;.f

'"Juta

rJ~ h~~ros ~

to
CONTI:.!l.'rO SOCIAL

perda;.

llIlf<"':Il****"'*Lt*::.~t3

§ O:nco: Se acusados foroJ:1 prejuizo5 os IrO!';l,IOB serão suportados
pelo!>
"ócIos em partes proporc::'onai.<. no núnel:o do _cota,,· dp c";da um.
1. CA.!tLOS ALmmrO COLESl'.a':i'!

** 1Ir 1Ir"'''' 11<

1<1I<1.I,~ W'I: ·~t, :l:\'~ ~ ~r)d' ti *~

brnuilci7:o. c.:3dc.do. l:'adialiata.· rcs:icl(:ntc e dOtlicili&:5ó
Rua C31:'aubaJl n9 55. port~dor do. C(idula de Identidade RG

Fica c:lcito, dcsda j5, com renúncia a l]uê.ll!ju~r outro, por l!lil.i~
'JiauD 'lue

~Qja!. o

fôro du. seda dü

Soçiu~l.~'lk' :~Lr.\

3.247.3D8 a do

privflc

di ril"liJ: r"lniorluor

ü

AR~!l.LnO

CASAL!

li: 1(#.t 4.H"I',i, ~'\~"j W~~ ~* ~ 1~l': il

surl)"ir €lntre a" par.tas contratã"ntcs.

brnoile!.ro. C,'l!Hldo. radinltut.::l. r",gidente

C!

dot:dcili~C:o

Run Abi1io H.nrttn:<l de C!latro 09 71, porr.:n.clor du Cêeula

CrJi.!JSULA

nt"

de nQ 044.455.70a-34;

di;.
2. LUIZ

5id10s quo, eventuo;llmt:!nte, venham

ele

VIC~SIMJI.-SEGUNQn.

Os casos omiss.os neste Contrato Social r.e~ão reqidcc p-elos di5positivc~

àa

Identidade RG n? 3.309.932 c do c:r.c de 0.9 03a.M3.5L1-34;
3 t JOsí! ZDUM·.~O :m"~t:;

*';'*l!:~"'*",*~.'**'~"''::****

da Decreto n9 3.708, de 10' da janeiro de 1.919, a cuja fiel observância.
como d~; di;!Tni'lis cláusulas deste Comprornüwo, se obrigam Dirctor.c3 c S.2

bt"!loilo~ro. '::::II:~do. pub;"~it:i:io. rC!lidc::l.te a domicilio'::''.!<J :::

Ru.:), JotlCjuiln 1.uoc.l::o d~ Oliveira n':l 15~, port::..!o:: da Cê~t,:.l~'

cios.

de Identidnde RG n9 4.704.720 e do ele da nQ 418.659.7!jG-::l:!.;

CLJ'i.lJ5ULlI. ~JIG~5IU~-TF.RCEIRA

Os sóclas ,rl~qlaram que não ostãQ incurso C"I nenhum dos crimes previstoc
a Lei qU8 os impcçüm' d~ cxcrco:r al;.lvidõtd05 twrcantis.

~.

ALVArtO ALlI:;IDA
"'It;.t<**i.........

"id.,.,

brll.eiloiro. c4:':.'l.do. public.ienTio, rc~i:dantG é do:aic.ilic.do ti

R.ua JOllquiu I.nscb:o de

Olivcir~

nO 155. port:1dot".:1a

cér.u<:,e.

de IdentidndIJ RG nQ 3.1593.715, e do CTC uI] 26t'.812.70e-2.0.c
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s. {~~~~~./;~~;~;~;~~*:~*~;
brasileiro, ·ctl.:l,zdo, publieit:irio.

rCl~icicnte a doc.licili.,;.';o

....Ru.3 ,Dr. Arc:lndo do. Silva i'r.:l.do n'/ 391, port:&tlir de
do

Idontid~dc

RC

t;')

4~la6.607

r.

C;Sdulil

iint:.c~raH=a.çãa

do

,

Cllpit~l
.

Sodal, cariL Afet-Zvad.3 oc. aO,Qdll

cot't'''nte n<1c!ounl. pl:loll tlõcioo a s:l.bl2r:

...,i) ::;0;1; (cillquant.-:. por cc:r.t;), ou ~ojat1. Cr$ 4.000.000,00 ('1U,~"

303.014.~7D-20.

c do CIC 119

tro :,~ilhõúlI de cruZCirOfj). ncnt-.:l ato;

éOHSUTUEH;

anU'. 11 • • na •• 1hO~O ll~. 8oc~
Comercial por coe•• d. r •• pon ••bLl!lf&d& limitada. cujo. a.ali)":"

cio. I.rão

Dezembro de 1989

a

b) SO:l: (ci.U<1uontü por cc~u D(!jnt!l~.ooo.oofj.001(lu.::.

C1:0 ailhõco de cru:;;c{r"o8). cora0
pitai Socil1l. no. qnt.:L

r~aido. palal Clãuaulu • eoucil;õ... a ••bert

êl'l.

intQ5r31i=4~:io totAl'QOU~_

que o tt!ni'at~rio ciD3' cOQ.u~tca.çõ

•

'publ!câr em Diiiri.o Oficial' da u.d.ão, o I1to do out'orga. GOGa
c.to for defõrido t!lO ,Uallll!l da Socied.:1c;io.'

g1EQ§!!h~_l!ftlª.!!!
A Sochdade d.nollliaar-. . -i. I.A.DIODIrUSIO DE SÃO PAULO LTDA..,'

..
hrã coa0 fin.lidade .. n:ec:ulJio de . . rYlç~, d.e r ..diodifuai~ ao

Dora em ,.r.l. Quer de onda .êd!a, tr.at;luâDcl. modulad., ~~6••
i.agea. (televiaão), onda curta e onda tropical, me.diante/auto
ri.ação do Kiniaterio d .. Comunie.açõll., na forma d .. tei
d d:

e/

t.ai..lação Ti.ente ••

f~~!!§QH·_!2gf!U~_.§g9!!~lU~
As cotll& são individunio Ul 'relação a Sociedade, que par.lI cndjS
UB. I1al". só' reconbcca·!,ta proprietári.o.

g1~!l~!!1t:.. !!~f:Ili~ .. !~!f~!g~
" Sor.d.ud.nd~E_rS_.~~!..z;,.!Gtrad:L.~~.Q Gôdo. C'Af'{r.OS Ar.il~RTO caL:::

~ e LUIZ .'R.'H.IoDO CASAL!. '.~!!Ç~lU d~ ~~_;:!..t~r~s Go:.,,-c!:~~.
o. objetivo. e:xprl'l •• o. da Sociedade

1'1

dl'l acordo co~ o ~'UI'I dil-

põe o Artllo 39, do Decreto tl9 52.795, de 31 d. outubr!,.
1.963, que inatttuiu o

Rê&ulac.l!lJ~o

de

do. Serviço. de Rad;!odifu -

.ão a~~ão a divulg:~ção dê progral:Hlll de CAr&ter educa.tivo',: cultura.l, InforlutI.-o o r~ere.tivo, promovendo ao llêlC!) i't.~po
...
publicidade eomercial 'para a luporea.. ão

eneargo./da

dOI

la e a lua n.e.uiít'~a expansio.

~m;re-

.

Cfl1Jr?Ildo-lbcs todo& OI; podl!rel:l de lldmtni.~trl1ção legal

fl-

I;Ul!. rc-

prOI:Hmt4ç"3o .em Juizo ou fora dele, cocpe.t.indo-lhe aInda a 1101';1
natura de oodos

;Q

os pap5is. tLtulolõ e doeumelltoa rclc.tivofl

se.t.õoll &oeiaill a eow.creiai. da. e:ilpre.A&, pe.lo que lho. ã ,dispo.!!.
llada s. presta.ç3o de eat:ç:iia.

21~g2!!~~_l;!~9l;~A_9Yêª!b
0& R';ci08 tel."no c:o:no raou!:tar.:tç:ão, quantia flx;aôtt et:!

CO::rrUllI

nr.:á

09 lil:1itos das dl!du~ões fi.seai.a p'l:flv-J.eta.!I nR 163islnç'iío do I~

ç!!3!!§!!~~_!~!g~!ª~
A •• da • foro da Socie.dade teu como endereço

posto de R(lnda, que nerão luvl!.:i~s

i ltua!Almi.r&'ate

Kat:quea teão uQ 723, na cidade de são Paulo, Capit:i.l.

ã conta.

do de!lpolltls :;o~!l.it::.

~~{;g!!!~~_~gg~tl~_g!!.!tlu:
O uso da denolili.nc.o;:êc (;oeial. nos l;crl:l.0fõ dA clâusula Décima ~O;.::..

!:1~!!2!!!:~_g!!~!!~

A SOeiedade i eonlltituida plu:a ter viGência por p'razo indetu'minado e lua• • tividade. terão inicio a partir d~ data C;l, ~uo
o Hini.têrio da. Comunieo..ões deferir o a1:0 de 4ueor;a d:l. Cone ••• io ou :E'erml..aio ClIl .eu 110llJe. Sa nec:e.uirio ,or a.luçio, lerio obtJervadoll OI dispo.itivo. da Lei~;

&tI&

di/ug

coira .iJostc !nDt:.:utJento.,

ê veadlldo am

!'ill.D~48. llvlJia B outrOf:

I

ao. de. fa'"oros o cstrilnhos aos intercU;5CS do Sociodade, ficando

~D. niretores, ~3. ~1~pât~.!HJ.d~

infraçÃo

'~'c'"tl1

C'lÃu!J,ula, pas -

BoalClClutG reGponscveu; pelo!! atos pr:'-tit:Adol.

~!:~!:1§!!!:~_lHfQ:&!:!b_g~!A
As cot:u ,"oelai.!! nio f1odcrco !'ler cl!.rlidns a tc.reoirog Qstrcnho~

n

Soeíl'!dnde. liam o eonacneit:mnto e;.::p.;:'l!.l;.1l.0 "dali dea,iJ.s aôeioll
a
da :J.utor{:zaç.'Sio p;;-C;-vi'a. do HinI.~tiirio d:ts ·Coct:nicações. noo 1;C1:-'

À :oci.dad• • • eomj"lroc.ete

por

.eu.

Direto:• • • • ócio.,.

itão

efetuar qualquer 8Itaraç.ão tlecta COtltr4tD Soel.l, •• m que te=hll.
para luo &ido ple:ule leGa.I.cote autoriaad, pelo. ;r.io.
Minhtirio daa CDllltlDicaçõe., praviala.nt~.

cio

.

~!:~!!~YH·_~g~!~
pel"tetlcerão .f1mpr&. _ br_c!h.lros • • ão !n&lielliveia •. ,f;JH:&U _

cu

d,')l, ·c pl1:.-a IHI:JO [ilU, o

!Jôc!~

retirante

dcv(?;~ii ~oi:lut1iça.r

unnc!:ecnte~ tar'io

IJCl:1p:::'c"

preforência na. IIqutlllç'?io das coem:. I

indir.tllli1.:ute & •• tr&'I11.1ro • •

p."o.,

~ G~ ICO: ~n~~~::~~:~~~~:o~u":~:~::~~~:d::~,c:::~!:~~~::
obtido:o

~C~ A<:"lUivú.da .... lt.i:I.::~)ião·nr.

A 2oc.iodadQ sa obri::;~ ~ observar, como o rigor que .a i6põo.v ,
Ll)io. Daer~tos, Re.;:ulc~~ntoD. l'ortaJ;'i.llllo, t!l qUo.iQ.qul!lr
<:1ac:i.:s:õlla
ou dccpaehoo e:::.~n:!.d.o:l do Uiniatõrio dA. Comuúicaçõe, ou do.
.OUII domai: õrZ301 tlubor'4itl,3!iO~, vi.::;c:nte~ Q" a 'vi,&lr, e :cfQrlln
tlU ã lC:&il1.:lç·eo da :~di~difu.!l:::O !louora.·
ceral. .
-

_=

J,lCr.;;l'.

.

fuuc.ion~

-

IJ.

Sõc1.cõ~c.

rQ[Il;lJnCllc~ntoo,

cllbol6do

t"eRrc#oae~n~l!' tC[JJ1i. do .ócio f.n!irc:!do ou in.
torlu'to, o CQl'itl11 e lUc:::ootl 1I.1'ur:ldos' no 111ti1:l0 B:;jl.tr.ço ap~ovn
do, ou ea novo BJ11;:tuço I!lJpQI:d.1l1~3bte levantado, ao ooo:.r:t-do o
BOI herdeiro' Oll

~alêcimcnto ou lntordiçno depois dlJ lIei_ r:;lC'lae. da datll. d .... llpr2,

'lAça0 do BAlllnço Auunl. 08 h~Verel'l (l.!Jnil:l II.purlldoo, &ê,:iio P.:130lJ
a primaira

niíQct'o ulnill10 ,do doia eerçoll de 8111pr4gadO$ br-a.ilGi.ro'

torn:mdo intlJ.rdito,

110

nÃD 84 di... t1oiv·~ri~ pro81laguirldo eo"Jl, os

Ol:l 20 (viute).

1,&1:1

do

quo

--=i'll.leCGl1do um dolll l:âcioa ou

A Soc!ouda lIe cOI:1prometc: a. mo.ntor en seu 9uad;;0 de

c

j\2

g~~!!~!!!:.1_!?g!:!~:1_:!g!!u:!

rios

cu,],

ã Entio:lndl!. Eu qUlllquor o.,,-entunlidl1da.· oS côcioa r~

rClJoluçlío

do nõeia rai:ir~:ltc.

Aa cot.a r.pre"'atl:tivu do C.. pital Social, •• ",u& total!d.ade.,

c!o,pãv.h. 4iroata
ridicu.

uO:J do c~tipulcdo ~a Cl:iu!lul:J Qul~ta do pre6~utc ContÕ:I1CO So -

prcutnçôOD l;Hl~lJlI.ia, iguaLs e C.UCéCr:!V,1,S, devendo·
paCA 1l.C!·iro oeaclI ll.pÕIl. a dntA. da Aprovação dOIl ci;,

IH\"e

tado. h&;l!ItcéS. O C.:lpit:sl Social l:erâ redu'zido propooeiotl.ILlt1cn-

to, nün,c;/l, lnfcri.ór'ao!lo lLmlt{\;s fixa.~o!l· pela l'ortnri,a b'Ol 141/7'),-

Sê, antTetnnto, dcsejarcl:1 os, herdeiro,," ou ,repret'l~ntentBtl Ic::tl~Ül

UIl1:Qlh·

lo 'SociedadQ- niio podêrii exec.utn= fõC!rviços nc:::l.

pet'tIlit;~õc. de radioc!H'ü::âo !lOnOrl1 no

Conc.osJlõo.3.

pa.r., alôCl do..
ul} 236, de

prnvistos "p1!10 Artillo 1"2, do Docreto-Lo.i
rairo de: 1.967.

UllIitflll

•

28 de fava

do fe.leeido ou i.ut~"t'dito, conti.nunr t111 Sociedade, a coaa' iCJ3o'
coneordarc.u todo,') 05 domail: llÕC!O~. d~v~r:iio Qquc!l~1l desinnarcla
quem o. rt'lvre!lentc no luc;ar do sócio falecido ou inte-:dito. Q~
jo Doce s.orii 1"w3do .n a.precilil;::io do lH.ni.~t5rio d~s Conutl..ica ções, 9 tendo dele li Dua aprovação provia, podc'l:Ã integrar
Quadro Social, do que l1dvLr'ã nacelUlnrLamanto, li. alteraÇj;'':I'

do

prêconto Contra.to 50ela1 o o !leu eons~quclnto arquivQm.ent'~

Junta Comercia,l do E.etado do: são Paulo.

º~~J!:!!!!:2-_Y~f!tlb
o Ctlpital Soeiol ê de Cr$ e.ooo.OOO.OO (oi~o ItUbõa. de cruze!
to.), raprclllent~do ,ar S~OOO (oito I:il) /:Ot3. no valor
elld~
Ullll1, de Cr~ 1.000,00 (hum :Il.il eru:!:eiro~)' aubccrit.:1' pelOI:; ~Õ cio. da f 01:1:14 qUI:! ;e GêSue:

:=::::::::::::::::=:==::::=::=:==:===:::::::==::::::::::::=:::
gQI!~'!!ÍL

ll2_º~_ÇQ!6~

CAt::LOS ALREaTO

COLE:5A~'l'I

..

..__

26!:2B_~~2

9~~!:!ê!H&_~g~!U&_ºg:1-2A
Oa lucros apurado" oll1 Bclanço .1I:cual sorilo dilt:rib~idos ontre I
08 sucio;; propo::cion(;.l~entG ~o tlú:ero de ·c:otAI·.de que 'são tia tentoras, depoi& de deduzida

i'~el:l.minBt:ccnto. Ir

eorr(l.~pondcnta a 52 (eineo por ccnto)

I c:olllJ'tituição

i::lportD:ncin

do·luct'o' 11czuldo p:J.ra.

I

o::.

de um 'Fu.ndo. da Rotlcr'!3., Atá que &till.j& a 20;1; (via

to por centp) do Cepit;d Social •. ' r

3'.000

3.COO.000,C;;

CASAL!

3~OOO

3.000.000,00

JQS~ EDUARDO HO'íStS

80~

SOO.OOO,ÕO

P",ra o ~xorcrcio d.lltl ::!unçõoll do 4r!õIlini!1tpidor, procur4dor., 10-

. 400

400.000.00

e~tor, rcuponuiivol pl!lllD inútlllnçoea eêcntcl1a, 4 principr.1I::ron-

LUIZ

Atl.~.\Lno

~LV"'!'.O AL~:EIDA.

§"~~g~:~~~~~!g:§~~~~~:=:=~::::==::~~g:::::::=::=::::::~~g:~gg:gg

.~::g::~::~::~::~:::!:::::::::::::~:ggg::::=:::~:::::~:ggg:g~g:gg
5

I]:nco:

DI!'J aeordo ecUl o ....1::tiGo 2Q "i.n fine". do Dceroto n9 •••

to, l'e:.rll o encargo ou orí.cnt1l.çiío da n~tur(ú:4 illt.eloctu,],l, dir!;.

ta ou indirotAncntc,

/l'

Socil!.ul1de ·'0 QbrLz:a, doado

já,

.a adc.l :...

til' Ulc.ento brasileiroll natoo.
:::!:5~::!1~b_Y!QZg!J:}

3.703, dI! 10 de jAn~~rc do:!. 1.~19~ cnda cotista GO rt>..!.

J. 31 de dez:ccbro do cada nuo. 1I'1vllntll.r-Gc-Ã UQ Balonlio

Ccr.:l

pon~obtlha

1.lIuQl dll, lttivicJJclc!J il4J el:JpI'c.u.• O i111.11l.nço C~r.Ql. l.nuAI

1ev;::rn

pela

t:otalidn~c

do Capital Socill.1.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

De.zembro de 1989

A

d.1

/

(uuinatur.a tlo tOd09 0:3 llQcio[; e flnrií BCOC.~lll4illldo 110 {I:ttr:Jto
cont~ da Lucros c Pc.u!as.
. .

.x
;/

~'"

..

aula Dcchul,deste I:n!ltrutllcnto.

(1

~

;

.

sentado por ~2. 009 (doze mil) cotas. no valor nomin~l üo.ÇRSl.OOO,OO(hum mil cru2.ciroslco1da urna,di.!':-

.'

~

' _ . " ".... I

t.

\"0 -••o,~••i

f!:!!!2!!!:~_Y!Qggl!~_~g!!!~!!~

I'

(vinte: I1Ii1ho>2s de cruzeiros) ,scmdo o <'l~rnento, . de '

.

.....

p&rte proporcionAl ao núoêro ~ de cAda õciÓ9'o
sempre nu 1:Joedn eo~rento nAcional, no,s
,l::m.Q.~",d cT"::

t~ -oportun;l.~a~Q, aumenta,õo para eR~20~OOD.ODO~DO

.• / \ , , / CR$l". 000. 000 '0.0 {~oze mil~õcs da cruzeiros) reprE'-1

/1 (./

(l::'OjUi:!:Oll. 0& t1QsrJO~ bf':':O' eo~r..~tG,:,
do n(lv.n inecr;:rtllí21I~ilo do C.'1;d.Clll :Jochll~ c.~

G U:iICO; Ga ::'c::ull.::tdoc íorct1
n1õrDovôo

, /7
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trihuido entre as sócios, proporcionalmente às cotas 4
que cada sócio vossu! na .sociedade.

Fica aleito. desde já, com renúncia n qualquer outro, por r:J.iiiA
pr!vUegiltdo que sei.:1, o foro ca sede;' d~ aociodadl! pare. só

lu .:.
;Em consequên~1a do presente aumento de ,capital soc1al
fica modif.icada a: cl.5.u!iula "décima do contrilto 'social,

ção de qualquer dinsidio q~B cvantualll1enta venha li: Du:rzi.r en -

tra •• partea contratante ••

que obedecerâ " donvante
OI

CJlllOll

DolosolJ n('<ste Contrato SocIal,

Il(n:,no

reai.&oD

dillpolli'tivoa do Decret.o n9 3.708, de 10 dt>. janui.ro, de·1.9l9. a
cuja. fiel obllerv3.ncia lH~ obriga0

t, por elltllr""'m

jUGl:.Oll

OA

,ã seguinte redação:

Falos'

o Capital_ Social, é·de CR~20.000.00D~OO{vint:emilhões I
repre~e~tado por.
000 {~inte 'mil) co ,;,.
tas;~ol':valor nominal d~ CR$i.óoo,oo (hUIll "mil cruzei -

dirt!.tore.ro e. sócio".

20.

. de cruzeiros'),
l!

contratndo1/.,

IUlaÍ-03u o

.lente contr.l:.o IIDc,ia! I1Il1 a.3(tro!'.:tl) vIaa de iguAl forma

~

pl'!.,

teor

c.d~"unia.,' 6ubscri1:o e totll.llnCnt.~ integralizaão I
pelos sócios, em moeda corrente nac1onai,da forma se9\lbte:
.
.
'

rosr

~

fazl'lndo-o perante testemunhas d~",Le.L

_____""'_....+...

.:.__:.
,~

'. CrnIST}/

•_

~

__ ~
.'

,.-:.-----------------N9, DE COTÃs

-

0- ~

.-r_--

VALOR EK

CR$

·-·--·-7--------------------------------------------------._._.--..,CARLOS/ .AI.BERTO C::OLESANTI'
,

7.500

'LUI~ PwALDO"CASALI'

7.500.000,00 .

7.500"

7.500.000,00

Josg ,oEDUJ\RDO MOYSgS

2 .. 000

2.000.000,00

ALVARO ALMEIDA

1.000

l~OOO.OOO,OO

"CARLOS ALBERTO CASALI
"r O T A I S

-

2.000

2;000.000,00

, 20.000

20.000.000,00

------=----------------------.-----------------------------------------PARÂGRlIFO

Ornco :
De acordo com. o ·art1qo 29 "in f111e H do Decretç> 09
3708, de 10 da janc1ro de 1.919, càda cotista ,&e responsabil1:ta pela. totalidade do Capital Social".

jX.2.

Continu'am em viSor 'as demais clãu,o;~llt~ lo contrato !lê.
constituição que não tenham sido rnodificadall 'expreslla
ou

implicitam~nte

por este instrumento.

E,por estarem de pleno, ll.c.ordo com a cláu-

sula
:I ••• ,'j'J,,,,t'lJ..;m'O 1.'IlHl'lCULAlt Dl; AL2.'.l.'IJ.l.ÇJ;V ,:vN'I'Rt.'L'UilL DA

"sÃO PAULO LTDlI..

r",UÚODIFllSAD ~."tib

'

O;t'Zl

trumento-

.......

modificada, firmam O presente 1ns

c:m 3 (trê~)

nomeada.s.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

I - PREÂMBULO

Por ,este inDtruman""O particular, CARLOS 'ALBERTO COLESANTI, brasileiro, desquitado, radiIl1isti:l:' residente e domiciliado. à Rua Caraubas ,
n9 55, portador da Cédula de Identidade RG.nO? 3.247.308 e do elC. nO?
044.455.708-34; LUIZ AP~ALDD CASAJ~I, brasi1ei.ro, caEado, radiali,sta ,
reslpEonte e domiciliado à Rua Abi1ia Martins dê Castro,71,portador I

da cádula de Identidade RG.n9 3.309.932 e CIC.n? 030.668.518-34iJOsEi
EDUARDO MOystS, brasileiro, casado, publicitário,residente e dmici1iado oi Rua Joaquim Anselmo de· Dlive:Lra,n9.1.s9, portador da cé.qula

I

de Identidade RG.n9 4.704.720 e ele.n'? 418.659.798-72; ÃLVARO A'LMEI-

DA:brasJtl~~,

casado, _publicil:á.rio, residente e domiciliado

~ ~u,~

Joaqui~ ,~S.~~ de Oliveira,n9 155, ·.'Portll.dOr da Cédula de Iden!:ld.ade

~~:nJ,.~'~-,1~,.16

e ele.n9 269.'81i.708-20 e CARLOS ALBERTO CAsALI,bra-

,.("11'Qi~o.':~ei~do, publicitário, residente edomiciliado à Rua Dr.Armao
{dO; d~

'~i1va

prado, nQ391,portador da C';dula de ldentidaue RG.n9 ••. ~

.... 18'.6'17 o do CIC.n9 303.014.678-20, sócios
PUSXO DE SÃO PAULO LTDA, sociedade po~ cotas

r;;omponentes .!la RADIODIce respon!;abilidade limitada , com sede I! fôro na cidade de são Paulo,Caplta'l, ã Rua Almi: rant.e Kai:ques Leio,nQ 723i com Instrumento de Contrato social 3,,::"3: ui vado

na JUCESP sob n9 35.202.148.528, er.t sessão "dI'! 27/12/83'~resol -

yem ,dI! éomum

(lo

pleno

acordalal~erar o

contrato

.&o~ial,dê1iberando e

convoncionando , o sl!qu1nte:

IX :- DELIllER/l.Çi:!ES

n.l.
H.l.1.

AtWlENTO

D~ CAP!TAJ~

SOCIAr~

Por consenso dos .sócios, p'ca"pititl ·so.cia1 de CR~:.
8.000.000,00' (oi,to nilhões de cruzeiros.

,fica,n~s-

vhs de 19U-'l1

forma."~

eeor, . na presença da. ~unhas abllixeu

•

. .

'

I
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,15086 Terça-feira 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Dezembro de 1989,

DlS'rRUMEN'1'O PARTICULAR DE AI.'l'ERAc;XO 'CON'l'RA'I'UAL DA

~l:~ÃO

DE

s1tÔPé}Y..

LO L'l'I>A.

CESSÃO E :rn.AN.sPE:~NCIA bE CCT1lS
TRANSFOlU"ÃCÃO DE ~RUZ1\DO EM' CRUZADO N~YOt ~,:' ;. ':,:

Por est.e instrU<:lenro pardclJl~r, CAf".l".i)Ej AL;'::<' '';; :~'JdJ:.Ar,i!. br~Sn2~n::J, DI::r..qui'tliclc.

ra~iftli$b1. residente e domiciliado

Aua..t:;e:·ii,'C8'~ nS' 55, portador tlõ> cQd...lc do '.
Q
ldent10atle RG n 3.247.3013 e do ele n"' ú4a.a5!'J.70E~; LUIZ AAw"LDfJ C'\SAI..I
bras!
1(!1ro, Cl!I~OO, radlalistA.l"2!ii~ta R domiciHaciO i RUl!l Abtlio Wart±ns CSe 'Castro7
oI' 71, porUloor Do Céd,l.lle de Id"":ltid~~ RG nC 3.309.5132 e ele nC 030.658.5113:34, '
JOSE EDUARDO I.1JYSES,. bnmi1eiro, ce5.5do, publicitário, residentP. e dordciliÉl.d ú roa
~UG J.;1I3Quir.l AnslIlmo de Dliveira. n~ 1~9, portador da Céd..l ... da Identidalie RG
nQ
4.?IJlI.?20 IE ele 0 11 14e.65e.?&'6-72; J\l..VMiJ ALutlDA, br"sii .. iro, CllsMo, publiciui _
'0 • resióA\te e domicllllldo li RU!l Joaquim AnB~lmo de OliVEira n g 155 portndor 1
.,t;l cédula ele !~ntidfJdri RI;; n of 3'.693.716 Il crc nll 269.812.?OE.-2D o c"'RLOS ALBEmO
D\5ALI. Dre.silciro, ccmado, publicitál:"':!,o, Tô'!sidunw c do....1dliadc
R:.l!:l Or. Arrrando d.J Silvo Prado n ll 391, port~d:Jr d8 céoule. Oe IdCl"\~id/:l.de RG ~~ ~ ,185.60? a
LIa
elC n 2 303.014.678-20; sócios CO~:'ltc!l'cz R/IDlOOlFUSAo DE 81\0 PAULO LTOA socie
delde por CQtll~ de T"Flsponsabilidaae lirnitllda, com ~e~ ",' foro nE< !:jdade de 5;'0' Pa~

a

:?_;

lo. Ctlpital. 11 Rua Almil"'8nte /Jorquas Leio n Q 723, com ImH/'U!Tlento d... Contre,<.o
cfl!ll IIrquivlic1CJ Da JlJCESP sob n ll 35.202.748.528, P!Tl se.!>!!iio dI;' 27/12/'d3, G alteraçã~

cuntrtltu!.l eub~Cluante arquivaôs sob n' 17.825, 9Pn sessão de 01/03/85, resolvem,de
COIIUm B pleno acordo, elter<!lr o contre.to "oe1a1, OBliberando IB cc.n~f,!rJc.ionanda .. o '

eegw:1nte:

l.l. ,

Por conNlnso dos sócios, o ClIPÚ:el socia; de· Cz.! 2D.ooo,oo (vin_
"til

cruZl1~~l. f'ice, ne.!>ta eportunldada, a,"""',(lotJ'ldó pólrn • Cz;

.u

6O.0fil0,OD (MSlSllnta mil

lI.l,2,/

Cr:u:r.:CldQS)~ 5f:lnckJ o

Atlfllf.nte

~

••••••••••••

Cz$ 40.000,00 (QUarenta .11 cru2Ildos}representaco por 40.0c,0
: '
(quarenbl mil) cotes 1"10 \I'CIlor OOl:IiI1ll1.d:;! -CzS, 1,00 {rll.Jlll cruzadoj'
ClIIdCl uma, dist~1buido t!ntre os cócioS, PiOPOrciOr0.1mcnta
às
cota51 qlJlJ e6dft !'lócio possui ~ Soc:1cdaC1t<.

canscquônc:1El do prc:"antc &1o'lllOnt.o de C!lpltal 30c101, fieti
difiCGda'e clátlsl,.;l& d6e.ima do con1.rllto sClc1l1il,que' oticileCElrá,
ravante. à :.oegui~ta relâçio;
..

Em

"CLAIJ5lt.A

fI'J:l

r.i;g

crr;ll~

o Cü~jt~l S:lcfltl é ~r. Cz:·sp.i:fJà,oo (~cs::cnta mil cr)ú:õ:l:.Eo}"
pra~(:nt.adCt ~O, ~Ci.OC7.J (súsumt.!. mil) oot3r., no valor nominal
CzZ 1,00 (hl.J{';l cr"Zi.l~) CClOO

li2Boo,.(Jfl'los

AUMENTO DE: ~ C2\P~~J.L SOC.[AL

8

SÓC103,

em

WI<".:I,

IIIOI!dq

r:::,
di'

~LbscrHo e totalr;.E<Jlte ir.tc~r;,
r><1cional, da fOrtlll!l
~

correnle

gu1nte:

MODIFICAÇÃO DO pARJi:G.fV\FO t>riICD NA C~USULA
D~CJ:MA-TEl?CElRA

DO

CO~TRATO

SOCIAL.

.... !

I 7" PREÂM3ULO
.'- ~
Pelo pr~$ente ins1;rmnento par'l:icular~ ChRLOS )\LBER'l'O COLESANTI,i
'brasileíro, desquitado, radiodifusor, residente e d01!?-ciliado na cidade
de são Paulo, Ca.pital" S. Rua Gaivota n9 1008 ... apto 221, portador. d<1. Céd,!;!
\ de Identidade R~?9 3.247.~08-SSP./SP e do CPF/MP sob nQ b44. 01\55. 708-34;
LUIZ ARNALDO CASALII{ br~ileiro, casado, radiodifusor, residente e domie!

liado na cidade de são Paulo, Cap!.tal, ;; Rua Abilio Martins de Castro n9
do CPF/MF

11, portador da Cêdula dlll Identidade RG;It9 3.309.932-SSPjSP e

n9 030.668.518-34; 'JOS~ EDUARDO MOYSES~ brasileiro, casado, radiodifusor,

res1dento O domie:i.liado na ci.dade de São Paulo, Capital, ã Rua JOaquim An
selmo'de Ol1Vai~~'nQ 159( portador ela cédula de Identidade RG n9 ••• -:
I
<I.70(.120-SSP/SP e de CPF/HF n9 UB. 65~. n 8-12; 1l.I..vz..RO 1lLME:rDA~ brasile!
ro. 'cu-ado. publicit.ário. rC13id.ente ~ domic.t1:Lado na c;l.dade de são Paulo,
t:apit.al. à Rua Jc.aqw.m Anselmo de O~iveira n9 155. portad?r da Cedula 'de
Id.enUdaae RG n'? 3,G93.716-sspjsp e do'cPpjMF sob'n'? 26~.812.708-20r CAR
AIBERTO CAS1lLlf brasileiro. casado, :radi.od1.fus~:r, residente e doXll1cl
liado ná cidade de são Paulo. Capi1:al,' S. Rua g de Julho n9 -161, portadO;'
la td5dula de Identidade. RC n7 4.186.607 - SSP/sP e do CPF/MP tiob ' 9 ••
303.0lf.678-20. ,sócios componentes da RADIODIFUSÃO ~E SÃO PAULO LTD.!\, SO'
ciedada por c~U.s de respons.ili11idade limitada, -co~ sede e fôro na e1dad;
de são paulo, capital. ã R"'a Almirante Marg~eS Le5.o '009 723,t! com In~trutT.ê!l
to do Contrl4to Social arqUivado na JUCESP sob n9 35~~:!O2. 748.S28r/ em se!:.
sÃo .Ge- Z7/12/83~e ü~tima a1teraçâo contratual arquivada sob n'" 47906f.em
.e.cão de: 06/ll/871}! ainda na qualidade de novo sódio, JOÃO BATIST IfODAR

LoS

'

TErbruileira( desquitado, comerciante, residente e domiciliada n '1~li;
Paulo" Capltal, ã Rua da consolll.ção n9 2764 - 149 andar'-:. apt;;

d; de são

Identf.~aae RG n9 5. 054.073-SSPjSP't e do

141. portador da' -cédula de

.ob nQ 019.206.182-87, resolvem. ~e comU!1l B pleno acordo , altera
trato Social, deliberando e convencj.onanào o seguinte:

II II.·1

DELIB~RAÇOES

cot:i~ta J05~

.

l

"-é.'

/.1-- "t)G?J,

CESSÃO E TRANSFERtN elA DE COTAS

-

CPF/MF
I
o C;7'

_

EDUARDO

MO'jSES.t-~OssUidor dr~

~

I

12.000/(doze mil) ~~
tas, tQtali:tando a importância do CZ$ 12.rrOO,DO
(do?,.. mil cru~.!

11.1.1 - 'o

~ retira-se dill sociedade. I cedendo e tr~indo a tot~l.!.
dado d.e suas cotas a JOÃO DATIS:L'A RODARTE( que àra ingressll na
'ioeiectada, danào o, cot;l.!tta c!='la",nte, plena, ra,za e total -qUita

dos)

~.

'

.

-

.

O cotista CARLOS ALBER'l'D C).sfu~~/po!'õ""uidor de- 12.{)OO(doZEl mil)

11.1.2 -

cotas, tot.alizando a importância de ez$ 12.000.00 (doz.e mil c~
zadosl V retira-se da sociedade, cedendo e transferindo a tota

lldl'J.de ae su~s cotas a' JOÃO BATI~TA RDDARTE,/qlJe ora lngress:
na scc1ed'adc, dando o coi:-1.5ta cedente. plena, raza e 'lotaI qu.!.
taçio;

De Bcardo COftl. o Artigo ~t "in fine" elO Oecrwto. n. 3708, dtt lo 0lI
jI.ne~ di 1919. CCldIII tt1tiaUl •• ~.ponBatlll:l.2:a pela totalidAdR •
cb Clipi tal Social.

IT.2

ChntinlJC!1II

II.~w3 - O coUsta CARLOS ALBER'I'O COLESANTI/' possuidor de 45.000 [~uarell
ta e; c::1.nco mil) c~tas, tota1izandc a i~oJ;tância
de
Cz$
45.000,00 (quart!nta e ...c inco rrti.~ cruzados), cede ~ transfere: a
JOÃO BATISTA roOAR'I'E/ 12.000 (doze mil) catas ,totalizi:IIldo a 1m
pordncia de CZ$ 12.000,00 (doze mil cruzados). e a ALVARO AL
HEIDA( g. 000 (nove .mill cotas. totalizando a :f.mportânci.a
d;

_!li

vigor as Cl8N.ilo clâüawlas de contrato de constitui _
tanhll.a 3100 mcdif'ic.sr::lIUI "lI"prea1J8 cu illlPl1c1 t4mante •

ção ~ não
por .sta 1nsttumento.

Cz$ 9.000,00 (nove mil cruzaãos) ,di.!..."lc!o o cotJ.sta cedente,

plll'!:

na, raz.a: c total quitação.

E

por 8SU"1Il c1ã·pUno l!lcoreo- com fi cláusula ore madi_
fica dft • 1"irNlll li l=Inleentll 1MtrumElrIta em 2 (três.) via~
di igual foT'IM ~ U!.0r..... pr&Arv;A dtls b1soonr...nhas I _'.
t

a.ba1)(O

11.1.4 - O cotista LUIZ~ARNJ.LDO CASALI: poseuidor de 4.5.000 (quarf!nta e

cinco mil) cotas, totaltzando a importância de CZ$ 45.000,00
(quarent.a ~ cLnco mil cruzados), cede: e transf",.ra a .JOÃO B1\TIS

no~tltt:&.

2'A

R~DAn'Z'E/12.DOO

(doze mil) "cotas. totalizanao a lnportânc1.;

e

de C:$ 12.000,00 (doze mil cruzados);
a AL'l1\.RO ALMEIDA,9.OOO
(nove. mil) cotas" totali:zando a i~~rtân~1a de' cz$ 9.000,00 [no
ve mil crm:.aüos): dando o cotista ciiede~te, plena, ra::~ e ~~tai:'
quitação;
tI.2

-

TRl'INSFORM1\ÇÃO DE CRUZADO EM CRUZADO NOVO

II.2.1 - Com o advQ.nto do novo p13~ão monetlirio n·aciot\al. o capital so
cia1 da empresa que_ era expresso a~ c:ruz.aÇl~, vale di:ter. CZ$
120.000 .00 (cr~nto e vinte mil cruz~do!;), passa a ser expresso
em cruza.dos ;povos, ou seja. NCz~ 1:1,0.00 (~ento e vinte cruza-o

V

ser

d~ ~

I(~/]';";-

?;'i

dos novos) bem corno o' .valo3:'. uni tãrio da cota passa a
NCz$ "l,OCl (hum cr'J~ ... do novo)I '
n.3

- AUHP--lTO DE

C1\PIT1iJ~

SOCIAL

.'

J.2irf·OOI~I~tt

II.3.1 - Par CDnSrl'nSa dos sócios; 6 capital social iJe"l-lCti
(: vinte cruzados novos), fica, nesta oportuni-daoa,
~umrl'nt;'ld,}'
pilr~ NCz$ 2.000,00 (dois mil 'cruzados novos)'/; sendo o vt~lor ' ....
ser aumentl"do:l. V.1.1a di.~ü.r, NCoz'i 1. BfH.l.OO
(hUm rr.il, oito~.... nt~:;;
c

c'l.tal')ttl, c:cu<:."dos novo!;),

r;icn

~m

t·...,(.. cla

tot.i'tlr:,f.!ntu

eorrr:ntc: ntlciúJwl

ú

int.c".!~a]i:::i'H]O P:::10:::l

só

ut!;lril~uitlo proporC10nõl1l:.~n:

t.e lis cotas qUE!: cada Ulf. já p05~na sociedãac.

nm crUz'~do
clâusuia

II. 3. 2 - Em consequênc1a das qcs!:oõ""!'> ue cotas, transformação,
novo e aWII,::nto dê C?!F.i,.t~l.s:ocial. fica mod1f.!cada a"
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Décima do Contrato Social, que ob.9decer~,. doravante'; ~. ~S~9Ü~!!.
te redação:

TRANSMISSOR

1.1 - Fabricante; TELAVO Ind. e Com.

·cIAUSULA D2clMA

O Capital Sócial é àeNC:z:$ 2.000,00 (dois. mil cJ!uzados.~~~"PS?:.'

r.presont~d2_~O..oll..J~s

mil)

._

Be9'uin~.

c~is'l'~

VALOR

N9 COT},S·

N~U-

2.1 .- Fabricante:

CARLOS ALBJ!:RTO COLESAN'l'.t

400

NCz:P

40.0.,013

LUIZ ARNALDO CASALI

·400

NCz$

JOXO 13ATI5TA RDDARTE

800

NCz$

4;PO,I".OO
800,00

ALVARO ALMEIDA

400

NCz$

.400-,0.0

D~creto

borar
_ MODIFIChÇÃO DO PARÂGRAFO ONICO DA CL1i.UsuLA DE:CIMX-TERCElRA

DO,

CoNTRATO SOCIAL.

II.'4.l _ O parágrafo único da cláusula décima-terceira do

O G R A M A,Ç

A

O

contrato

5.2,

:!lUa

RADIODIFUSAO DE SÃO PAULO LTDA,declara que se conpramete a el~
proqramução de informat1.vos, educacionais e ao vivo, bem como a

o

publicidade comercial e
serviço not1.cioso de forma 'a contribuir pari'!, o
desenvolvimento da Nação, atravês do apcrfeiço1ll'lento integral do . homem
bral':ileiro, 'Observando entre outros,.oz seguintes critérios:

cial, passa a ser assim redigido:

Preferência a tomas, autores e intérpretes nacionais,

rnu co

OS l\dlll1.nUtradores da'enti.~~~5_e~_o_~ra~ileirosnlltos

ou

car;;;~-~~nb ~eri ocor~F~.§!-J:!?!'~!J..!..d.~~p'roVildo5 pel?

~i~o dali Camunica2.é:!i!!'-

mspeito

fidedignidade da informação, e' observãpcia, na publicidade,de
prtnci:ptos éticos indispensáveis à proteção do público e
do
consumidor.

teor,

Sio Pil:ulo~ 14 dfl 1ibt'!1 . .' 1.S18!h

diferenc!aç8es regionais da cult.ura
brasileira,
em l:;eu próprio contexto;

manutenção de .elcvndo sentido ético, moral.B crvico;

c.~áU!>ula!J.

'-~;;~'L,j

as

pro~urmJ.do relacioná-las

Ü
16 clãu~u1tl!l do contrato de, 'con!lt!,'
.. Continuam em vigor as ema
_ t hMl sido modifiC:a.das/e~
tuição'e s.uas alterllções, que nao co
i
licitamente por este instrutnCn~o~
da plEmo. acordo com, as
ora alte}'adas,

firIWI o pra~ente 1n.t~.nto 8l;D 03 (trê..lJ)· vias c!a iqua1 fama e
na pra••n9a das 'tes'teJB~~ ab3.~O nOIflOa~~.

fim

11

de incentivar a criatividade do homem brasileiro e o desenvol
vimento da.s empreS<l!'l produtoras nacionaia, com a conJ;cquente'
ampliação do :mercado de t'rabalho ligado a todas as aUvidades
artrstici'l!'l F

natu
raliz~d~-sh;;ais de-lO-(-diz)~O~I_,~...A..,J!..u.~_}'!:I~stid~T~ .. noll

~:e;~; ::t':;~lll'

R

.p

tot.!

l:i:di:ldc do coap! tal social."

11.5

F~I 2 elementos

são PatÍlo

n9 3.708, de .1.0

de jMei:co do 1.919, cada cot.i!>t.a se rc!lpons~ili:za pela

PAR1i.GRM"O

antena de

{iocai}

PAAAGRAFO ONICO

DA acordo com o artigo, 29 "in fine" do

MAF'RA Ind. e Cora. Ante:nas Ltdu

'''.2 - tipo !:Vou lllodelo:

NC:z$ 2.000,00

2.000

'1'OTAIS

11.4

~U1[). pl "relecoo. Ltda

1 • .2 - Tipo e/ou r!!Odelo; ~DFM 2S0 A

cot~_!:l2 _V~~O~-~~-:~Oi::

NCz$ 1,00 (hUIl'l cruzado novo) cada urna" S~S1cri t~I!~].
dB

1 -

Terça-feira 12 15087r

A prograrnagão deverâ atender às estipu1açõ~s do Regulrnnento dos
Serviços: de Radiodifusão, assim como .....;g artigos 11 e 16 §§ 19 e 29 üo D,!

creta-Lei n9 -236, de 28 'de fevereiro d~ 1.961, e das Normas aprovadas
l.a Portaria ke n.9 55, de 25 de janeiro de 1.974.

';i.;

P,!

são Paulo, 29 da março de 1.98g.

Diretor-Gerente

~~~~~~.. ~~~!~.~S~~1:~!M<H};~",12~.I}M~~-~.E::~~~!!~~{};;Pelo presente instrumonto particulaJ:; ANTONIO

~~SadO' méd.ico,

~.SP/;'

~
,~iulo.,

sIÍ!.W~:ç,

portador da cêdul.o. de identidade RG. n9

, .inacr1to no CPP/MP" sob n9 011187658_34, domicil1ado

brasile.!,

1'.lG~:S5S
à Rua

n9 20, Ji:lrdim Amiírica, na c.idade de são Paulo, Estado de

•

são

".

MTO~Ip CARLOs ESPER CURIATI, braSiltJ;1ro, cas.ado, engenheiro "

portador da cédula de identidade RG. 6.S46.285/ssp/sp, inscrito

~

CPFiMF sob n'? 011314558_60 1 domiciliado ã Rua CW,ltl, n'õ' 20, Jardim"';

mérica, 113 cidade de são

~aulo,

Estado de são paulo;

~'TONIO

SALIM

I

CURIATI JONIOR. brasileiro, soltp.iro, maior, estudante univerl:;:i.tário,

portador da: cédUla' de identidade RG. n9 9.820.073/SS:P/sP, inscrito no
CPF!MF sob n9 '03662478-16, dom1c1liado à

Rua

Chile, n9.2("

~

Jardim

mêr1.ca, na cidade de são paulo, Estado de são paulo; GERALDO Sll.BINO •

HAC~EL, brasila.tro, viü:\!'o, do comércio, portador d~ cédula de ident!'
dnde RG. n'? t .9J4.053!SSP/SP, inscrito nó CPF/'IAl! .sob nr;' 208381318_91,
domi.c:ll1ado ã

~ua

Antoni.o Ditl.s rorno, n9 449, Vila

lJ09Uei~,,~,

de de Diadema, Estado de São Paulo, RESOLVl:."i constituir,

con5titu!do têm, uma SOCié:dade por quotas de

na c1d,a

c,?~o de fato

.'
res'ponsabilid~d'e limit!!,

da, que se :r::egerá pelas dispos.i.ç?es le-gais aplic5ve1G à

"

eS~~~i~, e.

las cláutlulns a .segui.r:

..,

.

.S~IlAÇfu, DE

CUUSULA PRIMEIRA - A 'SOCiêdade

IlEcm.si:,,;..iI;CNICOS

guar.i

sob a denominacão GOclal de

-RAbIO :BRASIL nç, DIADEMA, I,<;CDA"., t.erido sua zooo e forn na

..

cl~~p.e

de

I

p.!
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Diadema, EG1:(ldO de são Paulo e locali:eanao-se ti R~a Anto.pio:..~.1.a.s Mo.!:

:da S.ociedade, O Eócio ~"TONIÕ CJUU.QS :ESPER"CURIATI, para a qual.

fica

no, n9 44~, Vila N09"\Jcira, podendo ~brir filia:ls~ .e.~critõrios, SUCUE:"

.Cii!'iPa~adO"da .prestac;?o de cauç~ol' confamo preceitua a legisla.ção

sais a agÊ!ncias e:n t.orlo o Terri.t6rio Nacional; senprc que ali-sUl

"vigor"

lhe

P~~GRAFO' ÚNICO

convi,ar. os 5ÕciDs ~ têm irq:.elimmto para c eoxeJ:1:Ício tlC~ti.l.
CL.!i..USUL~ 5EGUi'lDA - A Sociedade terá como objetivo ~oci.al a execução '.
radiodifUS~O

do se;rvico de

i~

sono:ça, con finalidades educacionais f

formativils, culturais, cívicas,

C!:

patrióticas, mediante obtenç~o do G2,

~erno Federal, por seu Ministério da4 Comunicacões, de· concess~~s,

com

<.lo

lcgis~llção

o:opcc.if1c;:a regÓclO·l;"

CLÁUSULA TERCEIRA - A Sociúdade 13,

consti~u!da

d~ mQt~I:ia ..

para vigorar por prazo
~

homolo9'~

I

ção da autorizaç~o para funcionamento dada. pelo DENTEL.

~

emanadas dos poderes Concedentes f vigentes ou 'que
referentes 5..

rl.ldiodifus~o

c

a.

a.

as instruçóety

v~crem. li.

vigorar,·'

scgur-:mça nacional.

sem a prévia autori:Ú'l.Ção do Ministério das cornun;i.cacÕês.

é

pll.::=_
"tlJlI.

a Soqiedade será exercida em conj unto I • sempre por doi!!

~!2.

dos quais será'o Gerente Geral.

~

Ul: por proourador ou procurad.orcs que o representarão em tod.os os

'~alio 'ee'r

dA Sociedade, 9'.erindõ e administrando, 'devendo ne:"ise-

solicitada, para tal designação. prévia autoriza.;ão'dc.

~ldadc flllaalizadora, apresentando-se. na oportunidade,

at1t~·

prova de· n~

li.

cionllllda?e do procurador, que deverá ser sempre brasileiro e d~

id2,

CLAUSULA D~CIMA QUARTA - Para os cargos de Ge.rentes, Procuradores,

'mini8t.rado~es,

aet~'

de NCz$ 1.786,00 (hum mil,

1\.,:1

~cutores e Encarr@.gados das Instalações Té.cnic:"'s, . só

serão admitidos brasileiros.
pARAGRAFO'tJNICO - O

CL1i.USUr.A QUINTA - Nenhuma alt(;'ração contratual PÓd~r~ ser· realizada I

'cLKUSULA SEXTA - O 'Capital Social

4~e

01",

~a soc;~e"""em'juho,

~ ila'~àr r@P~

J;ieidade ,l\lÇIral cOllJ.provada pelo competente atestado.

CrJiUSULA QUARTA - A, Sociedade, por todos 05 seus sócios, se obrl~lI.

cumprir rigorosamente todas as leís, os regulSJl'lentos

de~~

- A roprdsantação

pil[lifi.'@ àacUli1ªBEai

.~. de in~ere8se

indeterminado, observando-se os dispOSitivos d.:l lei quando de sua

w-mtual dissolução, inic;:iando suas ativida.des a partir da

ou fora

M/lBi Bi

CLAUSULA DtÚ:IMA TER.CEIRA - O Diretor Gerente poderE. f.:l.zer-De represe,!!

permiss~es ê licent;aa para ey.ecut;~o da. serviço~ de ra·d~.oaifusão, tutlo

de acordo

~

e..'tt

de

~a

2/3

(do~l!I

quadro dé p";ssoal será sempre constituido ao.

me

terços) de ·t.rabalhadores J:;lacionais.

• cLAUSULA D~CIM1\ QUINTA - O ano ::Iocla1, coincid.ir5. com. O ano. ~ivil,

d,!.

v,end.o a 31 de dez.ernbro de cada ano', ser procedido b Balanco· Geral

da

centos e oitenta ~ seis' cruz,ados novos), representado por 1.786 (mil

socled.~e,~obedecidas a.s prescriç~es legais e t.écnicas pe~.~nentes à

setecentas c 0.i:t;:9nta e seis) quotas no

':at.6:z:1a•• Os rOllultadO!l se:J;~o atribuid.o~

.val~r

de NCzf 1,20 (hum cruzE:

do novo) cada lli:Iâ, totalmente subscrito nas.te ato, assi1n d~~tribuido
entre os sócios: ANTONIO, SALIM. CURIll.TI '" 1 .252 (hum mil duzentas

E!

·C!ÃUSULA D2cIMA SEXTA -

tos e cinquenta e dois cruzados novos),; ANTONIO CAaLOS ESPl::R CURIATI

·quarido se. verificar

.;, ,1.78 (cent.o e setenta e 9ito) 'quota.s, no valor !l~ ,nCz$ 178,00 (ce!!'
to e setenta a o~to cruz.ados nov:.os)·; AnTONIO SALIM CU~ATI J'ONIOR

'na,o?,

e s~tenta ~ oito cru~ado.s novos); GERALQO SABIUO, MAC~EL ..

(cento

Oito crUZ..:tdos novon) ..

despesas

Os sócios integralizam, ind:i.v:idualmente, 5o,

(

BOJ.V?, heóc~lJax'ia.m.ente

_ O

f'~leciment.o

de qualquer dos l'lõc:tos não

a Socied.ad.e, fi.cando Dl:: herdeiros

.subrogados nos dlrcit.o~ e obrJ.g<:l,l;~es do

"de

e

~i!.

cuces.!lores·

cujus". podendo nela faz~

X'em.-~ representar, enquanto inÇliviso o quinhão re~pectlvo, por

',co;r~n~~ . ~o

80

&

respeito, os' h~veres do !:õclo falecid.o ser~o apura.dos

-.eàpec:l.al

fi

U!lt

•

paÍp" até a data de entrada em funcionamento

balanço

- o's

he~de!ro5 poder~o ~~ ·!la {oc!edarl~ CASO

não haja ~pedit~V? legal quanto i. sua c;apaciCiaac jur!dlca.

da es~àção.,

CL~USUI.A Ol!:ClMA OITAVA ,. AS delib?rar;;ões sociais qu~
O Capital

êI'II

pagon em' prazo n50 :superior a doze Jl\eSeD.

P.MA~RJWO ONICO

rente do pais,. neste ato, ~ ..o saldo s~rá it.tegrali'l:ada , também em

PARÁGRAFO SEGUNOO -

in~diãveis

dentre eles de;idi!lll~nte crecenciado pelos demais. Não havend.o canse,!!'

·cinquenta. pO,r: cento) do va.lor do ca.pi:t;a~ subscritO ero boa. moeda co:::'

boa moeda

dos lucros ser5. sempre sustada

que imPJ.,lqu~ ,no func1.onamelhto normal d.a estat;~o de raâ.lodifUs~o.
CIAO~ULÁ n~"CIMA S~!MA,

e setenta e oi.to) quotas', no valor de NCz~ "1 a, 00· (cen~Q. e ·. .e'tenta e

PARÁGRAFO PRIMEIRO -

A dlstrih\.l:.d~ão

~ neces-s~ade ~~. atend.er· a

•

(cento'

f?4

~õcl.0S propÕr~l~nalmente.~

'diBtribuIdó!I ou ficarem em reserva na Sociedade.

'

cinquenta e. duas) quotas, no valor de NCz$ 1.252'.00 (hum. roi:;':' dUZé!!'

118. (cento e ~etcnta c oíto) quot<lS, no valor de·NCz$

llQS

~~ quotas de capit.a.l, podendo os lucros, a crlt.ério dos sõcios, serem

Sacia!', na sua totalidade, pe,rtencerá 1

importarem em 1l,E.

men~ de capita.l, !ixacão dc"prõ:"Laborci"', dii:ltr1buição ~u reteiwão -

cemprc a brasileiros.

de lucros,' e alterações do presente~contrato,'deverão. ser tomadas

CLiuSULA S~lnMA - A responsllbilidade fl-?B eêc!;l.-6B ê· ~!miti1da ... ao monta,!l
te total d6' c~pita.l Sccial f na ,colifoxm:l.do.do do que Q.1sp5e a. leg:iG~ ,

la

deliberação de sócios !lue representem palo menos oi.tenta por cento do

cão vigento.

capital Social.

à Sociedade,

CLÂUSULA OITAVA - As quotas são lnd1vldua1s em rçlação
,

'

que para cada uma delas réco~hecerã sômente um proprietário, e não ~

tranB~er1.daS ou

derB,o ser

ali.enadas a quaJ.,quer tItulo

o c~nsentimento un~c doz> dcmai.s s6c.io.!3,

CâbêndO.

.~

ter'c,,:iros sem

a estes o direito,-

de preferência na sua aquisição,. na proporção das quotas que poosu! ' .

, - ' "

rem.

e quando,

M guotu

trumento partLcular,

~.t.mi.r

fi?a

quaisquer dúVida~ oriund~s deste in!, ,

o1.ando os sócios quotistas a. qualquer outru, por mai.s pri.vileg1ado

.gu~n~.5,· <ti. quem.. compete"

presente instrUIl\ento,

pri.vati.Xa e imÚvidualmente,

mala aóc!oll

~ uso "da firma

de4ê, 8~ndo_lhesl e~tretan;o, vedado o seu emprego sob quaJ.~uer pro!, ,

tB~: '~u roodalidad.e, em operac?es ou negócios estranhas, a~ :~bjatQ S2,
a

prestaç~o de

avais!

endossos, fiancas" ou ca~

de favor ~

PARAGRAFD úNICO .... E'i:oa estabcloc1d.o que a responsabil.i.dade ~ a. orien'

t.aç~o ínte).e~tua.t e adriini.strati.va. da. empresa. caberá sômente a bras!'
. lei.:coa.
'c!.lU$OLA RE:CIMA PRIMEIRA _ Pe-"los SE!~icos q,ue _prestarem. 'à Sociedade I
percaberão os sócios f a t.1tulo dê "pró_labore", quantia

'~~m.Ulll· ad
·PQstQ.·

de

o ;l.imita da.

e

ajustadas~', ~avram, d~

'~tl ,quat.ro v.i~s

dc'3Jual teor-

c foma,. ~brigando-se fielmente por si

e'.,il..'5e~re8~tac~0 .:at.iva e pass1.va, judic1.zt.l e cxtra:"judic:i:al da ~oci!!

~1:A~; MPeoinu.wnte

c~rtos

dedUt;~O

fiscal'

pre~isto 'na

rno~5nl.

fixada

leglsl'acao do

I,!!!

;Renda., ~ qual serã levada à conta de despesa~ .ger.ais.

CLlUSOLA Dec;rMA SEGUND'A - ];'lca investido na

func~o 'de

DIRETOR

•

tàm e assinam, juntamente com a.uaE: tsstem\U1hB6,

jur!clic~So-'

~~Cx,~USbrn ~J1dHA - ,h soC.!Cd;;lllc scrâ·'.nd~niBtr,.dnpqrumõu

p.Q.

por

ele1.to o' :oro da a,ede da Sociedade, renu.!l -

E,' por cot3,rcm asé1m

representat:iyas do.caPit~1 soaJ,al F~O ina

11enãveis e incaucionávéis ( direta ou indiretamente. a estrangeiros

pu a pu.ou

n~ ~s~rvel eata,

solvidos de acordo ,com. os dispDs1.tivos legais que ::egem. a matéria.

PARÁGRAFO ONICO _ 'Para

·que· seja.

CTJÃUSULA NONA ....

.-Ç?€!S:

f

CL.i.USULA. O:2CIMA NONA _ Os casos OIllia~os n.o prelilentc; Contrato llerão r.s.

.

.

un~id~de ~OG Q~c:i;'S quot:1stas

GErml~TE

e ~eus

deiras a cUmpri-lo em tcx10s os seus temos.

hc!,-'
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2 - TRANSMisSOR lI.UXILIÂR
2.1 - fAbricante: EMBRACOM SIN'l'RONICA

"R1tDIO DRl\SIT. DE Dll\m:MA LIMI'l'ADl\"

Indú'stria de Radiocomunicaçõ.es 5.11..

Por csto instrumento particular, ANormao S1\LIM CURIATI, brasileiro,
cnsndo, médico, portador da cédula de .idontidndc RG. n9

2.2 - tipo e/ou mod~lo: SI-,w.!;lU_D 250 W

1.166.555/

SSP/SP, inscrito no CPF/MP' sob n9 011187658-34, domiciliaõo na Rua
CJ,ile, nQ 20, Jardim lUnérlca, na cidade de são Paulo, Esta.r1o da .são·
Paulo; ANTONIO CARLOS ESPER CURIATI, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portauor da. cédula de identidade. RG. 'n9 6.B46.28S/5Sp/Sp,~

3 - SISTEMA IRRADIANTE

3.1 .:.. 'fabricante: ANDREW ANTENAS LTDA.
3.2 _"":' Tipo c/o)J. modêlol FMA _ 2

crito no CPF/MP sob n9 011314558_60, domiciliado na Rua Chile, n9 '

( 'ºi

20., Jardim América, na cidade de são Paulo, Estado de São'Paulo; A!!
TONIO SlIL1M CURIATI JÚNIOn, brQsileiro, solteiro, maior, estuduntc'
univerSit5.rio, portador da cédula de identidü.de RG, n? 9.820,073/S5
. p!SP, iMcrito no Cl?F!MP sob n'í' 1036G2478-16, dornicil.i~do na Ru,)
Chile, n9 20, Jardim lUnéricl1, na cidade de são PaUlo, Estado de s5.o

S ES

élo

Paulo r GERALDO SABINO-MACIEL, brasileiro, viúvo,
comércio, pOrta
dor ~a cédula de identidade RG. n9 1.934..053/SS1?/SP, inscrito no "';'
CPF/MF Gob n9 208381318-91, domiciliado na Rua Antonio DiaS ll.dorno,
n9 44.9, Vila Nogueira, na cidade 'dê Diadema, Estado de são paulo, Q
nicos aócios,componentes da firxna "MoIO BRASIL DE DIADEHl\ LTI?A", ,
CGC/MP Gob n9 60.224.219/0001-04, estabGll,ecida na cidade de D.iadema
Es~ado d~ são Paulo, na Rua Antonio Dias Adorno, 1'1.9 '149, Vila N8,
,
gueira, CEP. n9 09950, deviüamente registrada na JUC~SP Gob n9 N35
208522521, em &QuÃo de. 29/03/89, RESO~VEM, ~omo de fato resolvido'
~ .t"érn g.hl( lll.~lhor fontra~de direito, ~ o' referido '-contrato -2

ela1,', na": s'1!gtiinte cl-arrulile o"ondlç~es: '. ;

.

I:::~ ~cÜÚ~ula o:t!CI»À QUAt\TÁ 'e seu PAMuiUifo ONico,
.~9uint'c .\:cidac?ó:

a ter ,a' I

pasllam

'-"CLf..ÚSÚiJ.. tiltCIIoIJ\' QUf\RT1\ :.: Os ndmih:La.t.fa.dores·' da SõciedadQ serão
k;ril~iloíro~ natos" ou nat~r"illizados há mai's de· 10 ldêz) anos e '. a
llUil investidura nO cargo sàmemte poderá ocorrer após ter sido
e,.rcvadil pelo Ministério' das COnlunicaçõo~~J
PAnM;ru\FO ONICO - PZlra os cargos do Locutores e ~ndlrre9ad~s' •
(j."lU ,1nstilJ.açócs ''i!éan1ca6\ sàmcnte' saJ:io.:a'llrn.itidof' b;ralliJ.eiJ:Qs. se~

RETOR

~'t./d'o ~Ú:3 Id.oj,a.·,"c:r;.çq~.:i-Fi~, .~raballl~~."C:r~_s'.,nacionai&."

c15uIlU~o;t.~

,o

'c~ndições..d9",Cçl:ntrato

Tr~nSl'lliSS~O dei aulas, paleotras, confe!:'ênclas c entrevistas in
·teiramen~c gratuitas ~ de êlevado !IentÚLo moral, cívico.e edu~
clenal, ~cst1nadas a atingir 6 público ouvinte em SSUi!l váriO;'
grau. de educaç~o e intx:ução.

A ontidade proPõe-se 11 levar ao tlr referida programação, de se
. gunda ã sexta-feira num total de. 04 (quatro) horas e m~is, 1 (~
ma) hora oon f:Lna de se.mana (sâbadu e tlontingo), a saber.
2~ feira; DaR 10:00 às 10: 15 h!l: Duração 15 minutos
OaB

ini.11t~

.," ... .:t?'t;Jn "úul.tn· cct;'l;.q~ c AjuStAç10Gt -lavrõlm, dAtam. ~ asdniUl\, ,
junt:amonte,' com 'dUilB tcs~'i~Uf'~'?-!);'" ~ ~P:J;c"s(mtc ·instrUttLento. Cl\1 quatro'

. ~~ 'fetra:' Das

vias da i9U~1 t'cor ~ ~#m.':';.. o~i;,i~,1dõ-SB ticlmoÍlto por 81' e

h~rdeiros

.:lo

~~7~t~O; c~ t,~~05•••0S ~?~:.lCU:~8.
•• ~.~ • '. :.;~r :'
~ ~.

OaB 16:00

5" teira: Daa 10:00 àa 10: 15 h9: Duração 15 minuto!:!
Di!l.3 13:00 àtl 13: 1S hs: Duraç~o 15 minutos
Dali 16:00 àa 16.18 hs: Ouração 18 minutos

~

60. f.e.:Lra.: DaB 10:00 às 10:15 hs: Duração 15.minutoD
pas 13:00 às t3:15 hs: ouraçio 15 m1nuton

o~ d~ jU.~l\.OJ d~•..1SJ89.

DI1t1 16.00 às 16:18 hEl: Duraç~o 18 minutoQ

'W'1r

,,,,,,,

Sábado

; ",.. í'
ES

; Das 12:00 às 12.:30 hs: Duraç~o' 30 minutos

DOIllngo : Oas 12:00 às 12:30 hs: Duração 30 minutos

.. 'W''''
ANToNI

às 16:18 hs: Duração 18 minutoB

Das 13:00 àll 13:15 h8: Duração 15 minutos
Das 16:00 àll 16:18 hs: Durllção 18 minutos

i.<"~

T.!t?!

10:15 hs: Duração 15' minuto!!

U· feiri!l.t Das 10t{lO às 10~'5 hs: Duração 15 minutos

Beu.

.::•. ::~ ~ ..

:,1

10~0'0 à~

. Oas -13: ao às 13: 15 hs: Duração 15' minutos

,

.<

13:00 ãB 13:15 h!!;: Duraç~o 15 minutos

Dali 1'6":00 às 16:18 hll: Duraç~o 18 minutos

I

pcr.ll:1<1IJ.ccem

'XE

1. .PROGRAMAS EDOCACIONAIS

'~':I <lUa O rcst~ntc do qt,l..;l.d:;o de pessoal ç,a sntidnde l'ie;á~coi?stitub

:: .. ;'11 iJcm3.lIS

GE

àe 1969.

CURIATI

Em complententaç~o

UaIA'l'J:-).y .

'ç;Yl: iZ f '/ - . '\&A-l»
AN~ONI:ú -- IM:~ ~~oF~y..,; 1m;"

à programação educacional, a entidade fará

Gf~·

por t.ransmitir os programas de que .tratam a artigo 16, parágrl!.
fos 19 e 29 do Decreto-Lei n9 236, de 28/02/1967, 'a saber:
-

GERALDO

Artigo 16 - O DENTEL baixará nonuas de~!"'~inando a ob:rigatorie
d~de de tr-lnsmissão de programas educacionais nas emiosoras c-;
marciais de radiodifus~o, estipulando horário, duração c qual!
dade desses programas,
§ 19 - A duração má_"ima obri9atória dos

programas eduoacionais

serã de 5 (cinco) horas semanais.

~lém desses prcgriUll.as, a ent~dade postulante <linda se propÕe a
ceder, diariamente, no m:1'.nil1\13 2 (duas) horas, para a transmis'
s~o de programas educacionais, os quais O GoVt::l.rno Federal ou- a
Secretaria de Educação- do Esta,do de S~~ Paulo tenham interesse
em promover.
2. PROGR1lMAS NOTICIOSOS E INFORMATIVOS

'rranum1usÃo de notí.c1M, jornais falados, rcportagcn!J extCrnac
de caráter informativo de quaJ.qucr nat.ureza, deot1nando a esta
caPécie do pro9:ama.çiio 3S horas !Semanais, assim dil:ltl:ibu:tdas~

I

1."

•__ ..•..•• ,r- 't:,"

,

"

'De 2. ·.t'eira à domingo: tota.l de 300 minutoS
Duração 48 12 a 30 minutos por hora de progr.amacão.

'

,

_.

Essa programaçao noticiosa-infot1ltati.va se enquadra., no que: pr!
ceitua o artigo 38, let.ra "h" da Lei n9 4117, de 27 de ·agosto. l
dc 1962 (códi.go E:r;:lz.ileiro de 'l'elecomlinicaçõe!!), a

.. ;.

saber:

Artigo 38 - Nas concessõa!l e autOrizações para a execução
de
serviços de. radfodifusão !lcrão observado!!, a1.ém de
outros reguisitos, os seguintes preceitos e clius,!!
las:

~.

Letra "h" - Az cmi.!lsoras de
dellcrão cym.pri~

radiodifull~O,
pUIl

:f.nolusive tclcVl.~o,
finalidade informativa des1:in,!l

do um mínimo de 5% (oinco por c.Clnto), de Deu tempo
p<lril

•. , :;: :~JM!.r.r3PR ~RI~C~PAL',
1.~1,.-.;- .~~;J:1',1.cJ.ntf::.~R.<\CQM

'~-.::

;, .'

1.2- tipo

elou

'; ,.

,",~

'r _;

S~~RONlCA .. ,

~

.

IndúflJ:.F?-~ d~ a~ioco~1mJ.caç~e1l S.~
mod~10 r SI-FMO-D 250 tf

a transmiss?o'de serviço noticioso.

E, .corrobOl:ando essa legislaçiio, cita-2ie nutr~s5im, o artigo I
67, n9 3, do Decreto n9 52.795, de 31 de outubro de 1963 (Rl'!lgu
lamento do Serviço
'nid1.0difusâo), 'que reZa. .
-

de

Artigo 67 - As concessionárias e permissionárias de serviços I
d~ radiodifusão, observado o caráter educacional I
dasse .!'lervlço, deverão na organi;l:açiio de 1Il'!lU8, pr,9.
gramas, atender entre outras eX-igen~ia.!l: .
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CONTRATO·· SOCIAL

- Destinar

lJlll minimo de 5\ (cinco por cento) do har!
r10 de sua programação diária para transmissão de

••••••••••••••••!)!

Gcrviço notici.oso.
Tenda em vista a importância dos serviços informativos, a ent:1
dade adotará como critério da escolha desses noticioso,! a ela-;-

;;,e

horação por elementos capazes e d~ alta categoria, af;1m de
ter um. policiamento de linguagem divulgaf!.do fatos, informeD. I
notIcias que regIstrem destaque e importâncla, não só no campo
internacional, nacional, estadual, ~om~ ~ sobretudo, envolvam'
os intere.s;gBS comunitários da gente de Diad@ma.

PdD pl" •••nh In.tru••ntD P.l't1oulltl' ROS" 'OCUltO HIY"KE

QKUHI'I"",

.b:rol!ll8Ualra, caolida, aprasent.adau da te1avioeo, roR1dllnt.

e

dOQ1cil1t1dft notlta C.pital ~ Rua Barono•• do Bela V,bte, .)98, pertado'"
ra da c&dllla da

ld~tl.~adll nl

J.'77.0_' • c.p.r: '00,A8'.1113..04 J

/

HAftIO.DK\;IHI\RA KlYDH"'SSA, brll.i~a1ro, e•• l!"do, Jorn.Uat.a, roaidant.

3 .. Pr;:OGRAMAÇA:O ESPORTIVA

.•

d01ll1clllado neste Capital 1 Ru. Baron••• d. Ida Vi.ta. )98, pCll'tadar

COIll vistas 'I. promover. e elevar não nó o esporte profissional
como o amador em geral, a cntide:tde dcdicará 1 (uma) hora de
programação diâri.:L .:LOS progt'<'mas de cunho esportiva.

da C;dUl! da id~nUd.d. n' 1.1.2".26' • ·C.P..F.

~rtacSor P

crLU.de l Rua JUngufiu, 1.'20,

4. PROGR1\MACÁQ MUSICA~

Com o intuito do oxpurg:J.r da música popular bri.lzileira .aqualns
que refletem o lIliJ!1 gosto c fer['~ a. sensibf.liclD-da de nossa gen'

1'0 4.4~'.'2' •

te, ob:3ervüriÍ a entidade, um rigoro!lo critério e seleção na.

dad~

d!

vulgação de músicas em gera).

a••• D'1.J21!....,

• YO!lHID

GOTo. br.aUal.rD, tla.ado, adlll.nhtrador d. allpr••••, ratild8nt• • dali!

~

c....r.

cLsula da ld.,.t1dada

nG•••

20'.'''.218-.''. to_ mU• •1 JUltO • tlontrat.do

u.e acoladada

u. ao. . . acords aan.tl.tulr
li.nada, que •• r.gal"

paI••

~.

ntal da r •• ponublU.-

al'uau~a••• gu1n.~.... 1

c!'Kusul~ Pftl"Elft~
5. PROGRMIAS AO VIVO

Entrevistas com autoridades públicas, desde que os tel'l1as II serem
discorridos, representem para o púbLi,co em geral, o r'!!ll:l, porta'
voz do pensamento governamental, ou a transmissão des.ses progr,!'
m.-:!.s, gravados por qualquer processo na sua primeira aprese.ntqçÃo
na emissora.

11. czsa progr::unaçáo destinar-ec-Â 03 (tr~t;) horas d:lár1ac perf,! I
zendo um total C1c 21 {vinte e huma} noras semanais, com proqr.! '
Mal:; de duração m!nima de 15 minutos,. nos horá:d.os de 8: 00: 11 :O(J

Ai acahdad. gl~l': .ob a ~.Z;D ~D1al d. ypt
TELtv~S~O LTD~ .. tlltldo

raro ,_

a~a n.. ta. Capital

ta

.A~DJo

~

A". d: Llbard8da,

nD 9." - li andar, podando .brJ.·.~au 'a.ohar ,,111a1_, eucUl'.aia ••• c~!

tório! •• qu.lqu.. p.rt....dD ~.2&it&l'iD. nacionai por dal1baraç;o

de.

.&clo.. quo' ropra..,ntalll __alorla do capital Social a .prov~çíio

do. /

PQ~..." " PÚblica••

14:00, 17:00 e 22:00 horas.

Dar-se-á preferência na apresentacão de educadores, jornali8ta8,
artitas, tanto no plano popular como no clássico, permitinClo o g,

fcrccl~ento de programas da :mais alta qualidade cultuJfal e art!!

A aoai.dado toaM por obJllIto a .l(lIctitI'Q doa allr'viwo.~

tica,

r!ldiod~FufJ;D !'Ionora· UII varel, da I!0na

(I

l.Ilo.gon., a ta111\11.io por •••.!

A emissora atender.á também à regulmnentação de progrlUllas ao vivo,
prevista no artigo 11 do Decrêto-Lei n9 236, de 28 de fevereiro'

natura 9l1!l qua~quCllr lOClll1dad. da tDrr1t~r1o nacion.l aedlnnta conoollElia

de 1967 J que reza:

DU perr.lla6ão da GOVBJ:'fJO

Artigo 11 - O DENTEL baixará normas sobre a obrigatoriedade
da
transmissão de programas ao vivo, tendo era conta, eE;
tre outros fatores, a. localização, a potência das e
lllissoras e as condições sócio_economiclI.l'J· das re'1iõlI!!';;

CLAUSULA

se ~ncontrem instaladas.

E'lO que as mesmas

r.daral.

TrRctl fiA.

CCln.t1tuid~

6. PUBLICIOl\DE COMERCJ:l\L

dllJsolvlCSo.

Matéria, em que a entidade proponente se compromete li. cumprir
e
se comportar na estrita literalidade da legislacão Vigente, . a 8!,

t1

pdr praZO 1ndotlrmlnllldo, a oociodDd. poda agr

qUtl.lqu81' tempa

". quandQ d. 8Ull dbeolut;;ão

bcr;

CLAUSULA

Decreto n9 52795, de 31 de outubr:o de 1963 (Regulamento dOIl Ser'
viços .de. Radiodifusão), CapItulo II, .artigo·.61, n9 2:
-

o

pelo
o~

conalll:n'tlmonto do• • ~cloe, ob••rvando-

preoaltos d. lei Dllpac!t.t.ca.

QUARTA

Capital SDclol , d.

cd-

20.000.000,00 (Vinto .11hõ•• d.

01'uzlldo!J) dividldlJ. all 2.000.000 (doi. flllh'Qa.) de oot•• na valal' n~m.!
Artigo &7 _ Aa concessionárias e peni•• ionárias de serviços de
radiodifusio, obaervado·o caráter .~ducacional, desse I
5f1rviço, d~wed.o na organiza.ção dos acue prog:romaa, I
atender entro outro. às .eguinte.a exigências =
Nfuai!'tro 2

_ Lilllitar A

UI'II. mán..o de 2$\ (vinte e cinco por c.ento)
pelo horário de, ilua programação diária, o te!rnpo de.!,
tinado oi publi.cidol'de comercial.

Portllria M" 312, dD 16 do a?osto de 1965, capItulo lI, Artigo 11

"a1 do Cz$ 10~DD (doZ cE'uzadl;ls) aad. ulla, ••• la diatrlbuldoe entre

oa

.&01001
ROSA YDCHICO MIYAKE OKUHI\RA., •.1.100.o00 cota•••••• Czl 1:1•• 000.000,00
MARIO OKUHI"\RA KIYOnAsSA........

700.000 Dot;.,•••••• Czj

YOSHIO GOTO.......... •••••••••

200.000.cots·•••••• CzS

..--~_...

TOTAL

7.000.0011.00

--..-:-------------

_----

2.000.000,00

2.000.000 cota••••••Cz$ 2'0.000.000,00

lqtrl1 ·c";
CLAUSULA

Artigo '11 _ Na feitura, da prognUtlação deverá ser observado:

Letra· "c" _ Um máximo da 251 (vinte cincó por cento) di]
fIInci'io dJ.úria, pl1rll a publicidade comorc1al.

pr.o9r~'

08 nóc:i09 realizam. nas te Dto 611 trloeda corrento neclool'Jl
o valor do C%S 1.000.• 000,00 (Hum milhõo dI) C~t'u~lldoo) dD Co.pitnl subo-

Itcfio1uç5ô 0.9 J1, do 1'9 do outubro de 191i6.
portaria nÇ' 55, de 25 4e janeiro de 1974, p
.eia1 da união de 25 de janeiJ:o dé 1974.

.. a

/í ;7'~~\

!,

7 •. OO'1'ROS PROGRAMAS

aUHlTA'

r .:

Diá~~g

':t't

t c\!:idente que aa Iltrlbuiçõ•• consll9radas a "t.
.llo 811taráo '
condicionlldkS i 8gudeza e i capacidade Cot\ll que lIabere:mois tratar
_ implicações de cada cotidiano, transfonn~o-lls f!IIl. ."terial'
de intereBee e aperfeiçoamento do ouvinte~

cr-J.tto o re9t:Jntl3 onra intogrll!1zodo M.ó a d~ta da entruda em funoio ...
nemento

Cs.,

efJ~·iig;6rJ.rM
ClAUSllL~

- rIR. s[pmo

SAl.LE~

SF.'l':TA

~ r ..8ponaob111d3da doa .•Ócioa , l1ii'rEiída a ·'llIpor~

tDhl do capital·Social, cõnfo'rRD l1rtlgo 21;1

-ir,

rtr~E:- do Ollcrota nD

'.70B da la dI Janeiro da 1.919
TerMOS elll q:ue,
CL!lUSutA

P ••deferiDanto.

D1",,~;O
• ab 1 d.
Am'ON

c~

DIRETOR

StT1T~A

Os od~l}.ninf;t'adareR da sociodada

1989.

R CURIA'rI
GERENTE

Doriio bt'u"l~oirDa n:r.tDs

o ~U<3. lnyoat1dura no cargo oàoDnt. podar' 0001':01' após hauero:l Dido
aprov:sdo9 polo IlinlDt~rl~ daó CoOuniCDÇÕOO.

CLAUSUI.A. DITAVA

......•........................
ypt

dOlO

t

Ttlt'lsA

,TOA.

rica lnuaatldo na c31'ga d. 8&olo.-Qtlrllnt• • DDU.ta ROS,"

YOCHICO ftIYAKC OKUHARA, • qual !2CImpllt. D u.a dtl. danolllinlllç;iD

.0111.-1

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç.ão I)

pe<:embro de 19&9

• • l:'apl'p.,tSij;a· atLva • pII•• lv.·'" aOCllitd.d." . . Julzo C1U rara dai.,

r.:LI\U~1JU~

padl!lndo. . . . . . outorgar prcauta;ã••• dHd. qu••• t~.t. d. pu.,. . -'

ldôna.:!I:. a JIua .aJIlIl d,. nOa!onaUd3ldA bl'a.ll.1.t:a, oando-lh. nD

.'.,.ta

v.dedo o Uao da danaalnaçDo atJahl no. nagiGaiDa uba.:thoa l aoaladade.

Terça-feira 12 15091

\.1 H.t:5Hll\

P,HHE1H/),

o oXDrolcio Bacial coincidiriÍ ~nD vivil
da Dl dr.l Jane~rlJ

à

•..,.jir-:1)
f:? , s'l

)1 de dC3%Or:lbro da c~dl! El.no. data ata qUB aeX;a

V!!o~o 0, otol,to o balanço gerol de ativo

li

piJ.asl.vo da BDCiodadlJ

Q_

•

O

r'B9ultcdo· apurada lUl:ro ou prl3Ju{zo 6!Jrão dlBtr~buldo8..DU suportados

'CLAUSULA nOUA

r::1.u8 6.j~1~B. proporcionalmente ao CapltiJ.l "Ub3crlto plJr~"~"f'" um d,?8

" l'Dspon.nb1l1d:)do • • oZ'l~to.çiQ int,eleotulil • a.d~lnl ••

D5c~DD"

tz:-lÍt1vlI do ooc!od<ldO cobarüo .ülunta a bZ'~aUolro. nEltoa.

Cttf\U5Ul!\.

UIr.ESmA-

{'3~".

.SEGÚr~nA

~o.,; ~
••

0"'':

."".....

o InIcio da ~tividadu d3 soc1.odad9 ocorrorá na datn dQ
assinatura do prODonta inotrumanto ..
S:.!'ur;l'U\

D[l:mA
CL/\'USULA VIGES!MA

A oot::1od~dtJ Ó conDtltuid'l cJ:ç1u!11v:Jl';u••, to do brno1111l'oa.
ClAUriULA. OpCIMA

PR IfIE In,

li -reóidolJ 'd~ 'bonf,ormld1'\da COlt iI
qua d1l3clpllna

o

quadro h. 'un~loh~doo d" Ubti'1'l~:r'·dO • 'arM~r..

I'DnohlNDntoCII da broaJ,l e1r~.t ,?U no m.!'nb_a

oarS conõtLtuido d. 21"

(ciol. tnrl;oa) .da trjlibo1hadorgl n~ciomiD.

tLn'/!;ULA

"Ctn,'

li;

lBQieloçiD

DrlI

.viGo" _ pula logl.1aç;a

Bxocuçio, doi .elrvlçgg dl!ll r1ldloóiruaõo t 91.gDnéo...... ~o

'ôro dei 5dO paulo, para DDrerl dirimido. 818 qusatõlla oriunda. dll.t..

I

contrato.
C

i.. .;;7"·,

f''''~

QlItilrnll juntos a contratl"ldoBt 1l11l1nft;ta o pru••nte

1nctrumanta pa.rtlc:Jl::lr dm canstltul.;Êio dll sociedade por oatao du rU8PQnsabilldad[] lirdtada nll prBBença dg 02 .(duao) tS9tomunhlla qio • tu-

~J1.

SCCU"",

TERCEIRA

0& oà~éut ÔrniMbe ôestu lhstrullumto't 'Ulltio cona1dorada.

do eaU\loraru p·l:'81Srmt.E!8, om 0' (troll) viae da igual rOfIQB'
11. firmag' roconhocid:n da Daus 8ionatlÍr!DG,

PqrQ ao carQoa da locut.ol'OO, rodatoros,. ftotlcJ orJ..t D D,
cru;olrrogildos ~~G lnçtalaçÕCD e1~trlc<J;. lIô";ontD oortio .~lt.f,doo br~D.l

Q

tGDI' com

par~D o. dnuidou orelt'oe •

fin!] ás direito.

1011'00.

A ·.oc18dadé, pDr ...., .&ai~., obrlga-a" _ 0sap1'11' I'igo~a.DIftDnta •• la1••...l'ogul_anto• • tnat;,ruI.Õ'"

Mãnada.

tia Podh' P&al.1

CG Çonc.dantg, vlglint. . ~.'.ren'. à zadiodirue".

ÇlAUSUlA

.qEPMA

OUARTA

Ncm~tHlia alt.'DfiõO contratu.l. c ••1. COQO tl'an.'.~ZnDl.

90 cot.~. ou acÔa" podorá
dgr

,til'

r"lixado

"Cf!

prÓV1. . .uGr1Z2!Jciio......dQ....1!-

P~bllç9 Concpdonto.
CLAU!iULADEC11tA ~r".~
't!.5

cgtou" rQQr!ODpntaÜVDO da C31)1\8150;I:11 099 lI1D11oo&.

y-oh g 1ne.lu,.ÇlgnóYDlo ·dilata ou lndlrotDRQrito

â.

gptr<logglrQQ PY PoR.'

OrCtMA

SrXT~

Al(o;õçao

k. cotD~ dD CaplL81 Soc1DI n~;ô· eer c ~ OU
tlO'Gnarlridol

r..

~.aaba. eltranho. it. ooclodado ••• P&:&Vlo conQ.... t·...

t·o d. todos De dOlllclp "ócio., QUI' "" 19u1Ildade d. condiçDoI terão

-e
/

.;.'%j".

CLAUSULA

i~

......

'\f

DE:CIHA SeTIHA

<ti

DECIHA

"aa"II2na, ...

.uaadc"da ao a~clo pr&_Jlorto, dallld. que .lI.nlf••t.1II •••• lntan;8D

M~fiID [lKUHI\RA KIVOt-1ASSA.I

"V.

NONA

" conco,:dlncia doa lóciol para •

COII:"

ou tzonn.r.I'Mai.

d ... cotil.. dOi .&010 decente e.r~ d3"ti. prorli-Into-",ant. na p::6'P""O inltl'Jl

aento do alteraçõo

con~r.tul!llt

1t

..

* ,,;,;,. N:;

l;~lf>~.~ . o-J~i

Brl'Ssilolr a • casada, aprooentadoro. de tRIo
visão, residente o domiciliado na capital
do Est.ado da são paulo. sito à nua DarDO a
se' da 8ela Vist~, nQ 396 - BD.ir·ro de Vil;
Congonhae, portadorB da Códulo de' Identili

c.p.r.(~If)

BX'osUrüro.. casado, jorn31inta. rl3sidento
11 dcimir:ilindD n8 Cap1t.al do Estado de são
Paulo, BftD à ·Au\ DD;ronBEla da Dela \lista,
nU )9B - Bairro ce 11110 CongonhaEl,
porta
n;

1.124.265. 'e' c.. p.r .. (J.1F'} nO 044.091.;':;0-49

da•• ácl0• • do padD:: públJ.DO Cono.denta.
OeCI"A.

AO LT 1\

dor d21 Códula do Idrmtfdade com A.C

.50108 d.nh,o d. '0 (trlnta) di•• da. Dcorlino1a da SbtD .Uoad!

CLAU9ULA

~\I"

dade co..I R.G. nQ J .. 577,845
na :300 .. 4B' .. 118... 04

1-Dr••• capan., 'lea a •••gulaClO D d1zo·.1t.a d. partiDipal' da IDcll1dada,

do • haJa. aprovaÇão

POR OIJOTtlS'nt 'MiiMl'N
"'''T

SOC~8i.f'

QIT!"'A

"D· conjuga lob:revlvanta e '0. h.rd.lro.

d•••h

RlfvIO

ContrBto
0& 'intra-tJ8s1nadoD 1:1 qu'
OdOR, tall 8"
/rft1i~":,I~stoB o ccintratl3do8 na.ptalhor ·flJtrrtl;l do dirBitof procader8~ ;·P~.irDtl~/AH9raçãa do Cónt.rato :Soe1a1 crs 'rirma yp~ R~DIO [ TElE1JISJrO
l..T()fI~}-/8s~abB1BcldD.na Capital do Estado dD são paulo, sito õ Auon~da _
'da L)'!:lerdllda, nR 948 - Ig andar .. 8<.'1irro do Libordade, com inscrição no
~C.(Mr) oab o nll 51').,069.260/0001-66. com Contrato Socinl de\!ida~8ntlJ
arquiyado na Junto Comercial do Estado do ·são paulo. flob· o na
.
';;208074278 em sessão de 09/015/88, nas ssguintoo cláusulas 8 condições I

lntord.t.ção d. qualQueZ' doi ,óciol cotiDhe.
ÇLAUSUL~

yp~

,.~.lc ,pr·D~ânt. "~um t"t. p.~} ~cul.r "IS'

.)

'1'3

ROSA XOCHICO IUYAKE OKUfIARAJ

~
~

<ti

.J

ti aoc18dadl não ao d1nolverâ pala t'eUrada, Nort. 011 /
_

....

"-.....

/~,:

PAoO fUJ:ldicc.o,
CLAuSULA.

PRlliEIRi'I ÃlTf:RtlÇAO DO Cor/TRATO SoCIAL DA 50
. SABILIDilDE UlUTADA I

~~O"""."'<J".,,,,""-f-_··.lo"""1fMI1
prÇ\) llaoiJ,mo.

Ç1~ :iJl~

GlJ~ poR 'JEI1IlA

.~

,ç)n MTI

Ilraaileiro. cagado. administrador ds
Dm
pt'f1~;HI, r~8'idElntEJ D dOlll1ciliado na capl
tol do Esta:fo da 5ão paulo, Bito à Rua I
tinguçúj nO 1.620 - BairrO de Vila Ré, :
port,,"~o7 .d~ !=Qdu~a de Idantidads cor:'! R.G.
ntl 4.43S.825 o c .. p.r.(nr) nQ
.

20J. ,45: nã-a7
CLttUSULA

Ul..~.. Por

motivo

d~

mud nçn. da Pa
3

drão t~cnot&t".tD rJacionalt q cléu9ula quarta do Contrato Social con!Jtity:

ClI'l.USUt.A

tivo pa!:lB~ B ter

VtG.ESlf1A

;1

BS9l!!ntorodaçíiOI

O Capital Social é dlJ f4CZô 20.DOD.DO ('.lin
A ",·ócia ~l)rcntc podsrá retirar

ft

tItulo ç1u Pro-Labore! ·v

te mil cruzados novos)- divididoD um 2.IlDfl (duas mil) quotae no valor· n:;

minal ,dp Ut;lS 10,00 (dDzt cruzadoo novos)· cada. uma, 1'l.uEllm di:::bribuidoo :
entro 00 "óc1o,u

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

15092 Terça-feira 12

~~~
........
ioaa 10,00 .~ n.eW;co

~
11Jlõ"~llITWP_

.... l.O,ao

"AIlIO,ÇX1JJ!AIl4xn="
to3HJO C<lll)

~

-;:= ..

.... 10,00

.... 1.m,ao

_Clt

SltCO),'!

Í1eo1 20.000,00.

Dezembro de 1989 :

e Castro n9 51 - Chácara Flora - são paulo. tonstituem.',i' pra
sepU sociedade' ~e_r:c~ntfl t:ter cotas de rC5pons õ bind<tdc 1 inli
ta da, que $(! rCQcrâ mediante as ::;cguirltcs cliiu!õulas c condi=ções~

a

segtl~r

estipuladas:

CL~USUlA PRIMEIRA "'. DA DENOMINAC_~._L.~EDE

1.1

A S'ociedllóe gll"ar5 sob 11 tlcnomin<lç.iio de"SlSíH\J\ '~'ÀROl
DE COHUNICAÇM LlMITADA I1 • e terâ sua sede ã Rua J,apão
09127 - SlIla 02 - "centro - Di';d~mti - CEpo 09.900 ~ Esta

~

• "" •• ~t. ~ãol

, , ~ .._

9U.12"J?i.!'~ 4a. IOO~_I!I_~ b:d1ldma natIJA ou. ~~

~4' 10 (~4)_~ • llUIi tnTeIfI:1dl:lra DO ea:m ~te
J't9 pido ~VQ4011 p!llo lItnUtJrio dd Coccunloaç;u.
.
4011

~.. 11 o~ o1t&1"a

po.dor: ooorre.r Bró. b3ft

4ci CODtmto soo1nl Conat1tut1vo p1II.

l1'tOZ'a~t.~CoI
• GG~ • a ~tnçiio da ~~. ~ ez:e:e14A pelo!: OÓ01oe
~l YOCliIC3 t.:rtAEE 'oaw • umro CX1J1Wl.l Z:1IOi:ASS1, 1n41~ta Ou c=. couJ1.C'CO.
~1::l1I1o 03 ~ outo~ PtOmJ1'lI!iõea. 41t'Jd;' 'DI ... bati d.. pu:to&II Uoacaa • qur. I!!

~em. di ~~O bmaUe1ftJ .aJdoot~ M· .tán~ ~ a t!SlJ da (~QÕ.o ltOC141
eM. iweõ~" est:anbo!S à aOO1~' •
•'
CL"-C'3ULJl ta .. :rt:a:an-=-- c p1loo ~ todd .. dtndt c~ •
ocnd1~ dO oon~tG socio.l OClDSitUut1YO, ~ d~ Pilo P2'Wmte :lna~to.
l'!.no;1:rIQl:Ih ;ar ~ tQtft 111 ~toe • ooc.b1Da4oa O~S. ce .;...

,mo, ..~ h~~ • ~~. a..1=.Ct-l ~ e prMmte tMtN!lOD'tO de .lltea
ção 40 Con~to soeJ.c1, q~ t-.d. dat11cttmtw' 111 Vos flr\o. 4.. igual. ~I' ti t'cm::3, on4a
at!i:l~ D.!I prcIIe:lÇIl d. dUU
o «1ua1. ~ .4fN1.4U.~te~, tetd: •
'"" p:01!:o1m no Ol:'lulmdo Da olunlio ~ 41 EaOo4o «to 5,raulo, ai I

_ttJiUQhe.l.

YI.a.O

ell

do

<o OCOltroto 80Q1alCooat1111t1TO_

"

de

são Paulo.

'.

-

·CLXUSUlA SEGUtfDA - 'DO OBJETO

Jnstilller-

l!:

execuhr serviços de radi(Jdifus5'o SQnOril •. ~

ti: iria9cns '{,TV c TVA - Te1evisao por ns:;inÚut'il} e !leu'i; serv.!.

ç~s: ..r f.ins· correlatos. tais como, serviços especiuis-de"···niúsica
functon31. RCP"Uiç.50 ou RctranslltissSo de s~ns ou sinilit
de

sIons f!' im1l9f!nS de rãdiodifusã"o com· fina·. i.d·ades CdUCiltivélS
culturais e informativas clvi ca~· e ·patriõti'c:as. bem como exe~l outros 10c<ll i

plorüçiio d~ concessiio ou permissã"ó nestil

dades, tudo de acordo COI,\
.. tiri~.

1\:'

ou

legislação esiJI]c'ífica que rege;

CL.AUSULA TERCEIRA -·DA DURA~~~

3.1

3.2

pode doa e801oD.

A Sociedade tem !;eu prazo de duração por, tempo indctcrlllinado. iniciando-se ilS iltividadcs ,J partir dll dat;,. de registro
das-te termo no orgão competente.
.
A Soc1ed?de não se· dissol verã nem entrarã ei,l 1 iq"Jidação am
caso' de morte, retiradas, falenci/l.. insolvencia., interdição
incapa.c~d~de· defirdtiva ou_ inabilitação de qua1que,r do~
só
cios, dcv~ndo os sócios remllnescel'ltcs proccdH il um oalilnç;
ge!"al n~ socJcdade no.prazo de 50 (!;eS~entil) dias a Darti~'
da dilta do evento· c os haveres apuraGlos SC\'5"o p'agos tiO conjuge ou ao hCI'deiro do :;ôcio falecido. ou ao sócio'Que
se
retirar ou aos r~presc'Pttante5 1eg~is do saci" q~e ·for decla
rado,falido. insolvente. interditado. incapaz ou inabilita:
do.
.

CLAUSULA QU~RT~ - DO C~PJTAL SOC1~L , OAS COÜ~
4.1

O capital subscrito fi de Nezi; 10.000.00 (dez mil cruzado! •

. novos), t~~lTIentE! intE-gral izaoo e realizado em moeda cor:'
rente nesta data. dividido em 10.000 (dez mil).cotas indivi
slveis. di stribuidas entre sõçips da se!]u,int';! illanei,ra:
O.sócio NAURIcIO,ROIZEN pOSSlI~ 7.500, (sete mil ,~.: quinhentas)
cot.a!i, do v!,!lor nominal <la NCz$ 7.50~>O~ (sete mil e qui~ l
nhe,ntos cruzadas nOI,105).

DEMO'STRAÇÃO DE RECURSOS TEemeos

l"

4.a

TRA~SHISSOR PRINCIPAL

'1.1 - fabricante:

4.~

o. sõêio rWE,~HA TÚIONER ROIZEN possuo 2.500 (dua/rnil ú quinhentas) cotas~ 'do valor nonlin.1l -de UCz$ 2.500,00 (dois mil
e qUlnhent09 cruzadas· novos) ~
A responsabilidade dos sócios é 1 itlitada a i11lpo-·rtância ,do
capital social dos termos do artigo 29 do Df':!creLo nQ 3.708'
de lO.01.19]Ç
fls cotas rcprcscntütivas do cilP.ltql socinl são 'in111 i11n~vcis
e incilu·cionãveis direta ou .ind-ir.et"amente'a estrang'eiros ,ou
a pessO'lIs· J Url di.cil5. dependendo gua 1 que r a 1teraç<l1J con t ra -'
tual, l1ss1m como qual'quer trün~fc~ência da cottlS 'de previa l

W'l'K - Te1ecomun1caçõe;s Ltda.

·1.2 ~ tipo e/ou.modelo: SI-F-S

Q'utorizaç;io

do

l~iriistéi-1o dü 5 Conun1c<lCõc:;,'

] _3 - homologa"ão Dentelj. 008/85

2 - TRANSMISSOR AUXIJ,.IAR
4.4

2.1 -

fabricante:

-0-

2.1. - tipo e/ou modeJo:

-0-

3.l -·r:th .... ~ :ante: TI:EL-TELE ELETRONlCA LTDA.

~ tipo e/ou ~odclo: E1ECP-2H.

em que se. dividem a 'cupit'ãl sacia" sã~minat1
vas e fndivid'lci: e pilrB cadÂ IJma delas il sodedilde rI:!:
conhece i3penas 1 (um) ü.nico pl:'oprietari.o.

4.5

fi. ·propriedade da empresa ê privativa de b'rasileiros n<l,tos ou naturalizados ;l. mais de dez <lnos aos quais cabe rã
11 responsabil idade por sua Administraçãu e orientilção in
telectuill.
-

4.6

05 administradores da !>ociedade serão braSileiros natos'
ou natUral izadôs a mai:; de dez anos. nrovada esta condi'i.!.o.. e a inVestidura nos cil.rgo~ Somente poderá ocorre·;~pãs haverem sido aprovados pelo Hinistêrio dns Comunica

3 - SrSTEMA IllRAD1A.,\TE

3. 2

I\~ cotas

08 de abril de 1989

sões.

(data)
CLMSULA QUINTA e legai )

5.'

aos

sOcrOS,DIREITOS E OBRIGAÇOES

Os ~õcios terão direito 11 retirarem a titUlo de Pró-Labo
re Ullla quantia nUl}ca superior a permi ti<la pel;l Lei.
-

qu.e serã levada a contas de despesas gera,is.
5.2

5.3

.

A transferência de cotas e livre entre os cotistas .. des~
de que com previa autorização do Ninisteria di;l.s C~1I111llié1.1
ções; a tran&ferênc11J. a pessoas e!\tranhas a sociedade trimbêm exigi rã prê:,ia autori·zação do Minis!:er-io das' Comu
ntcaçõc::.
:
-

A cadil 'cota

correspondc 1 (Ulll) voto nas decisões, col~

"thas.
~or es t e i n!>trum.an to ,pa-rti cul ti. r .. HAURI ClORO IZEN. bra s i la i ro •
casado._. Eng.0ohei ro Ci vil. CREf-I-SP n.Q 19076/0,_ 69 'r,lrgião; CI C
n9 OO~;':'''39.39B-49" domicili:ldo e resid(!(Ite -nesta Ci'\pital. i
·Rua Ana Alves de"Carvalho C':\stro nQ 51 _. Chácara. Flora - São

p·aulo; HOEHIA TU\ON~R ROUEN. b-rasileira 1 casada,"arqu.iteto,
CR[~SP n_9 16456/0. 69 região. cle n~ 006.439'.128-00, domid·
lhda-e residente nE!sti!l Capit;)l. i Rija Ana A1V~5 de Carvalho

5."

A Sociedade por ·todos

~,

'S

cotistas:;e obriga

~. c~it;prir

:i-gôrosaménte ilS. leis. rçgul ']~lcntos. normas e rcco·menda-'
cõ.!!S que lhe fo·r-e\n feitas pelos Poderes Públ icos Conce-"
I!entes.

5.5

Os lI.õclos Cotistas "declinam. que não c~tiio incursos p.m
:rimes previstos err lei Que os Impeçam de excrcer il Hi ~
v1dade merc~rJt-il:
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2.3 - Mo'tlelo:

'éL~tlSUlA SEXT1\ - DA GERENCIA

250 M/E (250 Watts)

FM -

nnd:; de seus cotistaste. c 1ei tos c dcmf 55 íve 15

li entidade será administrada por um ou

sob a denomin3çã·o "de

~ôci o-g~ren

por 'del ibcraç30 dos ::õcios que representam,a ma iorh do cllpi
tal. O(q gel"cnte ($.) rcpl"l!'sonttll"'aão i) Socfedade eTll 'coTlj~nt~
ou sepaf"i1dl'merÍte quando do uso da denominação social e

da

3 - SISTEMi\ IRRADIANTE
3.1 - FdbriclInte':
~BEL

- 'tele-Eletrônica Ltda.

r~

presenti\ção ativa ou passiva judfdal ou extra-judicial da s,i2..

deoatle cab;!t)~{)-1hes.os ?Qd~res que a Le,i confere aos did çentes da Sociedade por Cotas de Responsabilidade. Limitada.
E: indicado para gerenciar li! administrar ti SDciedade· no cargo dç, sócio-gerente o Eng. Miláricio Roizen. rctro-q.ua1ifica-

3.2 - Tipo:

Oni.direcion.Al
3.3 - Modelo:
DECP -

2,L

do, .eximido d.c.. prcs't~r caução de qualquer espê·de értl garan tia de sua gestã'o. facultado nomear procuradores pua fin!: ..
espec"ifico~ c rBpc'ctivos pr~~o!'; de vlgcllcia. desde que apro
vados previ:!'mcnte pêio Ministério dà::; Comunicações, obu~r ... a'=da iI condiçio 'de bra'sileiros natos.

de 1989

Cl~USUlA SETlHA - DO QUADRO DE FUnC10N~".!.Q..'!

o quadro de funcionãrios serã formado prefe·.rentemflnte :p'ór
brasileiros. ou con'Hituido, pelo menos 'de, dois te~ço;:;:h/3)
de trabalhadores nacionais.

:<

PaN, os cargos de redatores, locutores e encarl'egados clás
instalações' elêtri~as sõmente serão adlllitldo!> bra§i1ei~~§
CLAUSULA

OlTAV~~çi~!.Q.2º-~~~_L.l1.Q....!~LMl~º-~:.

PROGRAMAç~

o abaixo assinado, Sócio-Gerente da SISTEMA MAROI DE
COMUNICACAO L"l'DA., com sede na cidade. de I'Jio:tdema-SP, DEcLArun
Considerando o int,cres!le nacionaJ. e as

ciyn

O ex.erc1cio social coiddi râ com o ano
e ao fim :;~;o
Qual serã levantado o balanço geral sa Soc,iedade. send.D os
.lucros' ou prcju;zos repúrtidos ou Supol"tados pelos cotistas
na proporção àe suas, cotas.
,
'
;'.
CLAUSULA uo~
OAS OISPOSJCOES GERAIS E TRAt!.~~~~

-

finalidades

educat.ivaa e culturais dOll: DC:l:via0[: de radiodifusão, a entid~
de 'comprometc,cc a elaborar seutl ,prog,ramas informativo~, educ~
cionatEs e ao ~ivo,. bem como a PUblicidade .comercial e o se~v.!.
ço noticioso, de- forma a contribuir para o desenvolvimento da
Naçio, através do aperfeiçoamento integr<'ll do homem
brasilei
ro, observando, entre outros, os ne'guintas critérios:

O in.Tcip das atividades da Sociedade será 'a partir da data
00. re!opectivo

Oj/iasos

registro deste d!>'cu1!Iento no Org"5:o Competente.

não,prev,istos nes,te cil"rrrrlto s"(!~Vid~.,d~1

'~cordo ,com os dispositivus, legais que regulelil o funcio~~

to das Sociedad@s par Cotas de ResponsabiHdade: Limit~da, "
pelo,!'> quai!; a Socieda~~ se regerá e pela legislaçiio que
disciplina tl elCecução do§ serviço!> de riidia~difusãa"
E. por e,starem entre 51, justofO e avençado!;
obrigam-se: os sáçios. p'or si, seus herdeiros
e sucessores. a fielmente cumprirem êste CO!!
t'rato. em ti,nco (5) vias de igual teor e f~.!:.
mil, assinadas na presen.ça de duas (2) te'Ste
munl)~s a tudo presente, e que tambem assinamI

o pres@p.te Contrato.

l'R.IAB.t,.'I"-..IJJ::"t:!:;'
. ----.j)

1

de abril .de 1989

"

'"

b) Respeito ÀfJ diferenciações regionais
brasileira, procdrando :r:clacionã-las
p::,io contextj'

do. ·cultura
em seu pr§,

c) Manutenção de 'elevado t1ontido ético,

moral, civi:,

co e patriótico; e,
d) Pid~diiilnidadc da ,f.onte de inf~rtM<;!o da 'fato a~
tes de. emü.são dd notIcia e observancia, na publ2:
cidade, de normas êti'CaG indispensáveis' ã. prot~
çiio do· público e do consumidor.

. A programaç.ão da. Emlasota deverá atender âll ll!stipuli!,
t;õell do Regulamento d~s se....1iC02l de R~diodif\lS,io, assim cama
dos artigos 11 ê 16, .SS lo e 20 do Decreto-lei nO 236, de 28
dI;! f~vereiro/G7;' pô~tllrias'MEC/MC nO 3QB, de 13.03.79J e
nO

fl2'l'-. Cc,
Arq. Nocl11iol Timoner

a).. Preferência d temas, autore!! e intêrpretes naci!?
nai8, li. fim de incentivar a criatividade do homem
brasileiro e. o desenvolvimento' das empresas prod,!!
toras nacionnic. com a conseqtiente ampliação do
mercado de tr'abalho ligado l i todas as o.tividades
art.íat:\:cllSJ·

Roi~cn

568, "aft 21.10.80.

USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAl, •
Quanto

ã .puD,licidadc comercial, a, ,Entidade

obriga-sEI.

ai '''1. di.lui-la a.o longo de sua pI:ogr.ama<;ãol
b) a 'lim1t:"á-lll a 11m máximo de 25~ (vint.e e cinco poi:
cento) do nu~ programaçíio dinriai e,
e) a cons~·rvar. em !:leu!> arquivos por prazo de 60 (ses
s,:,nta) dia&, devidamente auteriticados pelo respon.
savel, os textos de toda programação irradiada.
Quanto ao serviço noticioso, a Emissora comprometese l\ destinar, 1)0 mínimo, S\ (cinco por· cento) do hor5.ri~ de
lIua programação diária pari!! a tra'nsmissãt? de serviço noticiQsa.
No que tange ã' programação educacional, a Emissora
9"ratuitamente às autoridades,
ou ~
quem sua's vezes fizer, para a ir~adiação de se:us programas ed~
cacionais, 05 (cinco) horas semanais, assim distribuídas:
-

compromete-~e a de~tinar

- 30

(t~inta) minutos 'de segunda a l'Iexta-teira no h,2

rário que lhes aprouver" dentro do período
'cionamGlnto da emissora; 8,

li. N E

-X O

- 75 (actenta c cinco) minuto!! nas 'tI'leClllaO
aQS sábados e aos dom1ngoEl.

ur
DEMON8TRACAo D~ RECURSOS TtCNICOS

í. - TRANSMISSOR

PRINCIPAL

Quanto à programaç1;o ao vi,vo - o que
Poderes Públicos- Concedentf'\!i.

de fu!!

condições

dispuserem

0'&

1.1 - Fabricant.e:·
LYS ELEC'I'RONIC. LTDA.

1.2 - Tipo:
E8te-reofônieo •
1.3 - Modelo:
FH - 250 M/E (250 Watts)
2 -

TRANSMISSOR AUXILIAR
2~

1 - Fabricante:
'LY$ ELEc;TRDNIC LTOA

2.i -

'l'ipo:
Elltereofânico

Deota forma, Senhor Min1atro, promete a Sr5TEM1\. MJl:ROI: DE COMUNICl.l(;1i.O lo~Oh., caso venha ~ ser li escolhida para li.
execução do serviço de radiodifusão de que trata
o prltsente
editar, a produ:dr uma programação dinâmica ê moderna em radi!?
difusão, onae li. nota dominante. será a 'fi~lllidi!lde educativ;,. @
cultural do serviço.

Dezembro. de 1989I'
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cL1\usULA QUINTA

LTDA

A Sociedade se com12EÇ!lI~eJ.-p'or scu~~f.c.J:~~s o Sôcl0~_, a nã~efo~~r '

n'enhuma 41-uração co~E:!.~_l:~r;!!!..,~.p~év1~E-~~o.~Jl1ça.o_d!:.. !'ti-n_l~.!i!r~o

'

das Co;munic:aQõss, após haver 3 cnti~llde rêcebS.~o. conces~30 ou perm1s8i.o
para exe~~!~:r~s~~o de raüiodit"usão.
SotUA MARIA ADAS CHEHIN
CLAUSULA SEXTA

Brasileira, casada, do lar, resii:iente e domiciliada na cid,!!
de de são P<lulo, Capital, ã Alameda Jaú n9 161 - apto 131~
portadora dá Céd,.1la "de Idcntidnde 'RI; nÇ' :3.3:37.274, expedida
pelo Instituto de Identificação da Secre'taria da: Segurança'
PÚblica do EstadÇl de. são Paulo e do CPF,(tu' sob nÇl ••••

As cotaa representaidvas do Cap"ib.l Social, em s~~~~li~~ilde, ~!.:r::te':lC::.!t
ria, selllpr., a brasiJ.OiroB, e °são inallcn5.Vê :5 e incauclóiÚivoia, direta
CU indiretlltal!lntc, a eJ'Ztrmlgelros e

pas~oa~_.),

r!dicag.

029. ~46 .178-04;
CL!USULA S~TIMA

ELIAS 5AMARA NETO

Brasileiro, casado, engenheiro, residentt<; e" 'aom.1cillado
ct.dade de são

Paulo~

Capital, li R.l1a Bueno

:a:r~dão

apto 61, portador da cédula de Identidade RG' n9

'" Sociedi!lde 88 obriga a observar, com o rigor que _ S8 1~, as lAla, D!.,
eretos, Rêgulmnen1.os, PortarillS e quaisquer decisoos ou despachos emlU\!,
dos 'ào Minist.ério dM Comunicações ou de seua dellu~il!l ór~~?s lJuborclina-

na

n9 282 -

dos, vi9'entes ou a vigir, e referentE::... à logislllção de ~1l.d10cUfU3ão em
goraI.

1.584.964,
da.

expedida pel~ Insti tuto de Identificação di!"::. Secretar.1a'

SCgur<mÇll PGb~i~a do Estado de são Paulo e: 900 CPP/ME" sob n9
:372. n.8. 766-87;

c[J\USULA OI'I',AVA

A Sociedade &e compromete 11. mariter em seu quadro de funcicniirlos urll n,!!
tnCro rnrnilno de dois terços de anpregados brasileiros natos ou naturlll!

'NAGIS ZMTJ\,R HAKHLOUF

Brasileiro, cMado, Blr.Presârio, residente

,Q

zado.s há mais de..10 (dez1 anos."

na

domiciliado

cidade de são paulõ! capital,· li Alameda CMlpinas n9 925
ftPto'31, portador da cédulao'de' Iden1idade' RG n9 ".~51.1B9,
são·P.ü~o

'e do

CPF/MF

CL1iusurJ\ NONA

ali

expl!:dià21 pelo Instituto dEl identificação'Ws Secretaria.

Segurança Pública d"o Estado de

.ob

':'oclc.qadu nüo poderâ ex~cutar serviços nem doter concfrG.!:l&.!J, ou pormi:!.
uoor; du rüdiorJifusão sonora no país, nlérn do~ 11mi tos fixados no artigo

A

n'ã'. S16~ 095. !?OB-97;

12 do Decr<lto-Lei nÇ' 236, de 28 de fevoreiro de 1.961.
JUCT,c{DO Cl\TF:D CUm'

Br<l.G;11c.iro, cllSi'ldo,

eIH;J~nheiro-, residl!nte e

dOIllic11111UO

cl daélQ de são Pll.ulo! Capi \:al,'" ã Rua B<'Jlbazar da Vci9a n9 52
apto B.l, porl:ador da Céô1:l1a de Identidade HC n9 J~ U5~ 020, ,.
eXpedido. pelo Instituto de ldentifoicação da s~cretaria' da

Segurança Pública da Estad.o de são Paulo e do °Cl?P/HF scb n9
459.627.238-72;'

JOSe ANTONIO PEREI'RJI. CONG'l'MTINQ

tal,

N9 COTAS

COTISTAS

Brilsileiro, solteiro, maior de 21 anos, adminlsirador de êlll
prcsas# risidcnte C dottliciliQdo~nl'l 'cidade de são Paulo/ c~pi

à Alamed~ JOaquim Eugênio de' Lima' nr.> 1'6-4.7 _ .49 andar, ';"

portador da Cedula de Identidadt'! RG n9 9.9<r4 .. S80,expeàlda pc
lo Inst_ituto de Identificação da Sécretariada segurança
blica do Estado de são Paulo e do CPF/Mp'n9 023.2'23.50,8-26'-

PG

SONIA !'fARtA ADA.-=; CHEIIIN

,pelas CláUSUlas' ti condi-;ões

li

ti.!

ber~

NCz$

2~OOO,DO

ELIAS SAMARA NETO

l.000

NCz$ la 000 ,0'0

NAGIa' ZAATAR W\KHLOUt:'

1.000

NC:l$ laOOO,OO

RIC1~RDO

1.odo

HCz$ la 000,00
NCz$ l~ 000 ,00

J05~

CATEB CURY

JitIToiuo PEREIRA CONSTANTINO

§ OIUC01-

crJ:'J~UU

1.000

6.000

T O T A 1.5

entre si I e na melhor fO:rt'l'til do
d.i.reito, Soc.:l.edadg Comercial por
cotlltl de respons,aqilidade limita
da, eUjOos negõclos serão. regidO;

VALOR NCZ$

2.000

~ acordo com o art19'o :29 "in ~lneM do IJCore~o n9 ~3:\708, de
lO ae. janeiro de 1.919, caaa cotista aa re!Jponsab1:J.~za pela
totalidade do Capital Social.

DF.:cYM1\-P1UMEIRA

11 j.r'tcfJt"alhação do Capital Sçcial tlará efetivaà~ elft moeda cor:~"nte n,!
C-iO:loi\l pelog gécio"'. a saber:

.cLÂUSULA PRlMEIRh

(dêZ por cento), ou .t:ejroa, NCz$ 600,00 (so!scento!J cruz~~o.
vos), neste ato; e

a. 101
" Sociedade denominar-sEl-ií RAOIO PAULISTlIUIA FM LTtJA~ e teri":colnO fina
lidade a ~xf.'cução de serviço!: de ~~dii~-ã~~-;~n'o~~
~~;;i·;~qu-;; ';fu
onCla médi;,., frlllquência modulaFla, sons e' irnage~ (~;Ie-;'~5-;;-):;Qllda curti:!
a' onda tro?ieal, mediante autori.zaç'3.o prêviDo do Ministério dal'JjCo~unica
çoo,s, n;" forme. da Lei e da legislação vigonte.
-

LJt.USULA SEGUNDA

.i;'

liOa

901 'W'lOVCj1t.:l. por canto), o~ seja1tl, NCz$ 5. 40a ,00 (cinco mil e quatr,2
cc!ntoo cruzado!> novos), como integralizaçio total do Capital Social,
presente
Contrato Social.

em ata 24 (Vinte e quatro) rr.eses ~a data da assinatura do

cLt.usuu. oECIMA SEGl1NDb

nç

Os c-bjetivos CKpre,ssoa de acordo. COllI o artigo 39 do Decreto
52a.,g5,
de 31 de outllhroda 1.S63, que instituIu o RBguló!lrrento'do!J se~i90S de
itadl.odifus"ão, serão a divulgação de prognmas de caráter educO~t1vor cu.l
turaJ., informativo e n!creativo, promovendo f ao masmo terq:Jo, .
P ub11C
r.'Iac.Ol comerOial para a suportação °dos encargos da empresa 18 a aull, rteóe:8
f; ii.rt~ eXpan~

b.

0,2

J\!'l cota::: :>ão individuais

E."":l

relação ã Socil!:da.de qua, para clIda urnl'l

do!

las, só rcconl:occc um ·proprietário.

l

1\ Sociedado ~erã w:ÜIlinistra"da pela "Bcia SQ(UA.MARIA "DAS ~H~~I.fIH,.
nas
funç~s de DI·RE'l'ORA"CERENTE, c.abendo-lhe' ~odos'os pcderAs~r.lini::;:ti"!"
ç:io legal (1 .. r.n.3 rep-resentar;,:âo ,~m Juizo ou :fora dele,
competindo-lhe
d:r.nda li. assinatura de todos os pap"éis, tItulas e documentos relativos

~(:tlo c fôro da Sociedado têm como enãrn-eço a cldilQe de são PaulofCapi
~il1~ ~ Avenida Paulista nQ 509 - 199 anclnzo - sala 1909,.
-

f,.

'" Soc!0dll.do Q cont;~it~uida para têr
por prAZO indeterminado, e
rmmJ a'.:lv1dadel!! terão início a parti!:' Ca
em que o HinistBrto
du
COilllm!cações deferir o ato do outorgo;! da cc-ur.:el:'sSo ou permissão em seu
n(\,,1',8 o Gl!'! neotlssãrio for 11 .l:ua disooluçs';::o~ ['.,s:dio observados os disp051t!
7.-!li.

às lJestÕBs sociais e comerciais d~ ~Jl1?resa, pelo que olhe é

d1.span§ada

a prestação' de caução..

fi rmICO: -

Os aWllin1IJtradores serão brasileiros n~~ral1:za~ºJJI
há ma1D r.1e 10 (dez) MOS e sua inv!l!!t.~dura_no!l car_9~!., ~~
haVêr a entidaae recebid_~~~t:$i~~~.;'!ll1~;~o
__ p'ara e~c!!
tU' serviço dê ra.dlod1fus5.'p,-!l9~I.!t;e_podará.. ocorrer, ~ dep~i~
de tere. sido aprovados' pelo M1m.~_!.ê.;~~ll!I .~o!!'.'::l!!!.c~ç~g.
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E, por estarem justos e cont.~atados,a~
sinam o prese.nt6 Contrato SodlJ:l em. 03

C~USULA oecIMA-guARTA

A 1Jiretora terá como remuneração mnsal A quantia fixada em comum,

at.é

O!l 11m! tn doaa doduçõe!: fiscais previstas na legisl.!lçio do Inposto

da

(tJ:ôs) vias de igual teor

e):;orma,

na

pre:o>ença da!: tqstemunhilS da ',r.cl,
.~

!fenda, que seri. levada .i I;:onta àe dCGpeuan gera1s.

são Paulo, 27 de marÇ!?,,' da '1.989.
C~U5ULA OecIMA-gUIN'I'A

o uso da denominação social, nos termos da Cláusula Déclma-"Terc:eira eles

te Instruniento, ê vedado em fianças, avais e outroz; atQ.!JI dl'l "faVt;JT estr;
nh09 aos 1nten!l!õ~s da SocUclade, ficando Dl: Dlrt!torclI, na kip8ta8B a:
intrl1,;io desta Cláusula, pessoalmente rosponsávois pelos atõs' pratica _

dos.

As cotu sociais não poderã.o Sler cedidas a tcrcairos ostranhos.ã Sacie
dade sem. o consentimento oxpresSlo doa demais sócio!:!, o ,da
autor1zaçã';;
próvla do Ministério das comunicações, nos termos: do êtltipulado na clãu
lIôul_ Quinta deste Contrato Social, e para esse fim, O sócio - rot1.rzmt;
deverá. comunicar a sua resoluç~o ã entidade. Em qualquer eventualidado'
os .sócios rêmanescenl:es terão, sempre, a preferencla nà ~gUisição das
cotas do sócio-ret.!rante.
'

f'alocendo um dos :;ôcios ou se tornando interdito, a Sociedade nio ao •
cll.b~ndo <lOR herdeiros ou

d13f::Olvcr5, prossoguindo COfI'I· 09 rcmi"lnm.ccntcs,

rcprcsontantC!. legais do !;ócio falecido 01.1 i!1tcruito,

:?

Capital

Q

os l~

eros apur~dos no último Balanço Geral Anual, ~m novo 1nrtánço
e'lt:icialmente levant.ado se acorrido o ·falecim.nto ou interdição depoilJ
de
881& meses I da data da ll.~rovaçã·o do Balanço Geral lU1.~al. Dl) haveres, ":!.
ldm o1purll.àos, serio pDigolS em 20 (vintel parcelas, iguais e sucessivas,'

DEMoNl!;TRAÇÃO DE. RECURSOS

ttcucos

elevendo ao primeira ser paga 0,6 (Deis) t\Cses apôa. a clllta da
ç:rCVi\çi.Q
doa citolllàos havere.s. o Caplta;J. Social. será reduzido proporcronallll8nte, I
nunca inferior aos limites fixados pela Resolução n9 2l/G3,d,0 então CC!!
TEL, publicada no Diário Ofidal da Uniio de 24 da janeiro de .1.9G04.S8,
entretanto, desejarem os ,herdeiroo ou 'rElpresentolllntes legais do sócio f.!
lecido ou intl8rdito, continuaren. na. sociedade, deverão designar quem os
representará na Sociedad8 no lugar do sócio f_Illcido ou interdito, cujo
nOlf'.o seri levado i. apreciaçi~ do Ministério das comunicllçõas o,
1:endo
4alt!' a sua aprovação prévta. poderá 1nteqrar o Quadro social', do
que
advirâ, necessariamente, a alteração do presente contrato social e
seu· consllquent.e ,arquivamento nll. Juntll. CCVoe+C1111 do Est.ado de si.o PAulo.

1 -

TRANSMISSOR
l..~

-, Fabricante.. Telavo Ind. e Com. Eguip·.

1.2. - Tipo

2.1 -

~/ou

moáli!lo:

Fabricante: MAPlU\.

nm.

pl 'TeleC0m. Ltda

RD:FM 250" A

B COM. 1.NTENlIS LTDA

2.2 "'; tipo e.lou modelo: antena de FM 2 elementos
c!J..USDLA O:eC!MA-DITAVA

o. lucro. apurados arr. Balanço GQra~ Anual. ",ara0 diat1;.1buidoa .ntre
aócios proporciona~nte ao nÚInoro de cotas do que 'gio detentor•• ,
pois 'de deduzida, prel1tuinatt.ente, a importSncia ,correspond.ent~'; a

d,!,
OSI

(cinco por cento) dos lucros lIquidas para a constituição de ~.': Fundo
de "Re.ePlil legal atá que atinja a 20\ tvi.nte por cent.o) ao Cap~~al
SE.
c1e.J:: ..

, . 06 de abril de 1.989.
(data)

_ _.,..r;Sã"'0';TIpa",u",l,,-o
llocal)

C~USt1LA D:eClMA-NCNA

Para o :exe.:r:ctciO dilS funções ~ il.dminlstr-lLdor, pracurll.d.or, locu~=qr, x:e!.
ponsivel pelas instalações téQnicas e, principalmente, para o
IIncll.rgo

'cu orientaçio a. natureza lntelect:u~, d.t.iet:a ou ind:i.retM\Gnte, A Soei,!
dado •• obrigA, desde jÁ, a admitir aomcn·te brasilei:t:'oG natos, ou
raliaaclos há maia de lO (dez) anos.
.

natl!

P

CL1\USULA VIG2siMA

R

~

G

n A M A ç

K

o

·A 31 de c1c7.embro de cada ar;o leyantar-se-ã, um:llfl~anço Geral ,~UIIl,i . _,das

da:

atividad8s
~mpr~sa. O Baianço Geral Anual levará a a3Sinl1t~ra, ~e, t,2
dú~ os 5ódos. e seLá dcólflpanhao.o do ·?xtrato da conta. de Lucros ,o Po:r:das ,
~ OIIICO:R

SO acuz<.ldos forem I?rejuizos os Msmo~ serão ~uportad9S palas
õt; col;an de cada um.

!!lôciol:> em pnrtes proporcionais ao núIllOro

CL1.uSULll. VIGgSlMA-[IRIMElRA

Fica eleito; dêS de -já,· com rE!núnci'll a qualquer- outro. por Mai!:· -:priv{l!
giado.que seja, o fôro da sede da Socied~dc! p.!l~a -dirimir quaJ:aquc!V ·ói2.

a!di.os que, ~V.:lI'J.t:ualmante, venham a surgir entre,.

a!I

parte~ con.t~~~n~s.

Rlioto PAÚLIStr'.NIA FM LTDlI., declara que· se compromete a elC"lborar sua programação de informativo~, eduC<'lcionais e ao vivo, bem como a
publicidade comercial e o serviço noticioso de fOrTll<'l a. contribuir. para ..
o desenvolvimento da Naç~o, através do aperfeiçO·ar.lCnto intcgrt1l do ho
Il"Aln brasileiro, observando ~ntre outros, os seguinte~ oritérios:
-

F.'! intérpretes nacionai~." a fim
de incentivar a criatividade do homem brasileiro e o desen.

:Preferênc:l.a a ternas, autore.c;

volviI"len~o das empresas pradutoras nacionals, com
a cons~
quente . ampliaç5~ do mercado de trabalho ligado a . todas as
C~USUlJ\.

atividades artísticas 1

vrGf'!sIMA-SEGUNDA

-_... - -_.. . . ".-·.. -.r·

Os caS05 omissos neste Contrato Social serão reSidos pelos dispositivos
do Dacr<>.to nQ 3.108, de 10 de)ane'iro de 1.919; a cuja. fiel obsorvância

~":.

.OL1USULA

~.~

VIG~SI"";'-TERCBIRA

~

/!!:...: ....
".'01;;

.'

08 sócios declaram que n5.o -;'estão incurso om nenhum dOlJ crime. prev.istcs
em tei que O!l impcç3m de exercer atividades mêrcantis.
~';:,
;':;j

respeito as d.iferenciações regionais da cultura brasileira,
procu:r::anuo relacioná-las em seu próprio conte.xto;
miUlutenção de elavado sentido ético, moral e cívico;
fidedignidade da inforn3ção, Co obscrv5.ncia, -na publicidade,
de princIpias éticas indispensâveis ã proteção do pUblico e
do consumidor •

A programação. deve.rãatend!!:x ãs estipulações do
Requlamcnto
dos Serviços: de Radiodifusão, assim como dos artigos, 11 e. 15 §§ 19 e 29
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No~as aprov~

da Decreto...,Lei n'T' 23G, de 28 de fovsrC'iro de 1.967, e das

de

das pela Portaria HC n9. S5,

DezembfO._de 1989'

'aI'••' . ULEV'-SXO, lI.a vez tnvlSttci.... outarDU .do Minls~i

.rh d~s Co.untClçõtS~

25 de ·.,.~nciro de .1. 974..

~TltD 49' ~ 'oderi hilbUihr-se • edihh dos respectivos se,!:

são Ptl.ulo, 06 de aóril de 1.969.

YIÇOS

.e~.,qU""qüer

Eshd~

plr;e do

ou do P'1i'S, re:speit,nfo!;

os.

lI.Hes coatidos no 1I.rttgo 12 (lo Dccrctu~Le'l ntl UG. de 2ft de

renrriro 'da 1.9G1.

ClM.-. ~ M.,..../.,;..~ ~ ;'í!As CHEUnI .
P .

DA EUINCXo DA SOCIEDADE

DiretoJ:a-~rents

Mt~··: Por consenso çn,ãn'l.c dos

PLANALTO - FU STEREO SOT~ LTDI'.•

~lttr.ci 1·~t1~stãndi,

..

",' .$ocicdtlide

sõ-dos-. ou 'por .Cf"~hluer..

poder~' vir

i.l

ser

;J~so1v1i:!a,

., cvJo' :.tu· Jurídico s~ iI!l~r:l1t~ri ela fundri'"!enlo$ lc!J;ais "j.

lQ!~(ª~T..Q ~fl.l\~

,ertl

nl:Jte.
tJArl:1A APPAltiC1DA FEnRÓltA.

liAS OCRlCAÇDES LEGAIS

[Jl-asilcira .. V.iüv~., do lar, res.identc e domiciliada "iiãc..!.
"TItIO"; ," A Sociedade se

cladc de'~, Estado de São Paulo, nil Rua Vereat!~rJo!

~o.rt·adora da Cédula

ge Ferre·ir...··n9 122. Vila r:li·da.

Identidade - RG. n9 4.4H1.409. expeli1d. peja

Seçret4rh

dü Sc~ur~nçü Pí.i~1fe'" do -.~stado de Sio' Paulo'. e do elC IIf

Grílsileiro, 'casado, ÕC;lutado federal, residente

cidad~

It

lU.1dõ

do ClC ~9 l)~6.849.698.~6a

li!

F"EITAS' Ch]~~!Q..
·c,idlltl.e de 'São Paulo, Estaq,ó de .!\io
-n9

47~;

n~ 1~1.41·6,3115.

dO.i'!

"PiUl0.

i RUI

p'ortadora di Cédúla 'de Ide.nt(tiadc"

p.G

secrei;i'r~1 di S~~\lr&n~.a Pi

êxpedi'da pcl.,:

'bl;ca .,do E'st.ado· de são Paulo. e do

,

tic

nQ

01?~20,.3(i8"GO;

RENATA Fr.rITA5 DE Cr'l..N'IlRGO.

H2~ 110r~i)dor~'

nQ' 16.355.47.1, expc.d-idil
blica do Estado

d~l.l· d:,,~.de.nt'idade

11",

pel~,

..

'42i-

pr.to JJ.i.l1i.1ti..IL.io duo COMturle.-'C

DO .~AI''nAL soe IAL E SUA SIlI'$ClUi,A.Q.

!!!!!1!L!! • '0 ~i: .suU~ • ;;
fia

va,lc~.

, . iI

nOIl'l1l011 unitSril) de Hcl$

.·".1"UdIJ"'1Ç~o dl.l:O lõGc:i~:;. A

.~,

de· "c:$ 3.UUO,aOllrõ. _11

!Jt~il $c~uranç.a

10~'.O.D[
:ÕÕlibCI":

!

JOSE ,DE CAMARGC

(O tas:

cem cr&:zo1ijos novo:J)

!!!.~.at!!!-~

MIIA Al'MueelOA ·rERllhllA . L I

3g

16!t:JI'ill
1.\7,q

1,17';00

í5~:

aCIATA·. F~E1TAS DE· eAHA~(ÍO

150,00

lt!iP:.

150,00

~

~~

3.ouii

-t-":-;o'

p!!.

~o~~~-;'fln-~!t013.::'45.ti48"79;
DO CAI'ÚAL SOCIAL .E SUA lilTEGIlAUUr.M.

CONTRATO SOCIAL

AlTlGO

a, .

CiJela sóch, 1~tcgrilliz"t lIes'to at·o. ca:.i;QC.dil

rente nac1oQôal, ~OtC

fOr~1il.d'e

'!

na .elhor

ctireito. Sociedade COlllercial

por

cotas 'de responsi:lbi 1 i d'ade 1in1 tada •• cujos

negÕC,i~S e obrigilções ,serão. regidos expre!~
s.mente pel~s' aispQsiç~e5' de que ê obitto.

,tanGa 9~·. C... d~ ~ijcio se l?bri!Jol'~ hlte9~.:aliz.lr. (I~!C~"'i$ ~::
((inqLt~nt., PlIl' cento). ou $cj.:a C.:"~Z$ 1.~O(r.OO(UA-~Jl e

'lU.!

abentos C,IUZ,)do, nov,~s), na datiJ CII (Jut= o,':UuhtiirW~'llil:;'CuilU'

.rn;

.Ic.çõ~. vii.1ic.,· no Di.,·io or;C'i.~·
~ .~~ •• ·.ou;~~..

,u·ct~lluido:;,.- ~t!..-!.L~I!..t;.!.!2.~' ~ ~.
__J.!"''!.~!:.~!!!!~I!..,j!..!.~0!!.

"."1/,'" }.b~~I"

SEDE.• PRAZO

flor ccntfl.)

z~d'O$· .riOVOs)"

serviço::

SOCI~L.

ftC'l$

eo!

d.. s. C(,'L~ IUíl" ele
J.SOO.OG(u.· .• n t: 11ti1~lil:nto.:; ~I'!!.

cI.ntluelltil

.ur;sc.:ft.~:;.' pe!"f.J:':llllO
- l'!ntre si.

DA DENOMINACi\O

'Jt~

411f'lrtJIH"~ ft(t~l(f'c;4",

t.M .leu ·C"Ht.i4tl)· S(J~iflt,. ~elll tlll!. .t~JJ/Jd J.iá9 ·P1l.ill.l.ll.. :)'-~Ilft oe ir

,DUI5[ .DE FRE liAS· CMIARGO

B~asi1airn, solteir\ll univarUt5rh. 'rcsidan~e: e dOllicJ,.
1iãdà na' cidade de São :'tlulo; Estado·.do Sio.P~'ü.llo. i RUI
Yer:ll1nhll nQ

t'1t'rlltl't

,crMU4o.S,'noyos).• rcpn::;~ntil.do p~r 3•• ~OO .(lr~~ .i1).

Dras11etra. so'-tcira. universitnri.3 •• restdc~~!3: e

1i'ild~ na
~lCnli1nl1a

li;;"

de São

119 12.294. oxpedida pela 'O~dcUl dos Advo!liJdos do

ar

-te

do.ie!

Pilulo~ Estadu de Sãô Pitulo. i eu.'
Alemanha n9 472. Portador da C~duh c1~ IdentirJ~dc U.A.~ ...

!!f:!:~E_

se, hvestid. na '·.con4t

~.

~osE OE· CAMilR>GO .;

'de São Pau,lo,

~tUodi~usiu 5'onoro:a c:. 9c:,.011,
d.PutP.:t1l1fo.\üadl1...

,124.270.698-41.

1iado na,

co.pr~llloete

tio.tlt· C,DQJ::e~stonãl"la ei~u Per.hstol'lírh do:o. serViço;;':'de:

de

,.;~{I:!.SJ.'1!.::1:.1rq~.~,.:-.~~; ;. to .~~

•

A~nGO 19 .. A SDc\eQ'ade tcr5 como ~e'nol11inaçilo 50chl :.

~ .cordo çoa .D ,lrUgo 29 • In Fine -.
rLA"~LTO - F!l'

nS'EO 50" LTDA '

tia Lei "' 3 708., clll! 10 .... J ••• irCl

ARTlGD 19 .. A .. A sede e foro jurldi co da 50dedold!! ~;. .);

dade de DIADE~A, Estado de: s·ão Paulo.·i RUI'Vereildor
ge FCl"re1~n n9 124. Vih

li,

1.919,'.11 rúponsüb,ilidade 'd~, c'<:dJ'socin
c!

será" limit.iida ao total. do iapitOll Soe!.

JO!

alo

nidâ ..

DAS COTAS -E SUA INDIVIDUALIDhDt
ARTIGO lOQ - As cotas em que se

diJià'c'; O-';·Ci:lPi ~i:ll

.Social s50 _

nominativas. ~ pata cadil uma delas. a SQ!=,iedadc sô

I""l!.conhece

'~m úníco proprietário.

tUN1R~10

S'JtIAl
OA U1AUERAOJLIMOE DAS COTAS

'00 OBJETO E COHPETtHr:JA

g~'

~~r"iços

..

~ . - fi titvlarjzação~do capi·t,JrJ~j{Ciil·l.Ctll ~u.if.1ótiJlid~

A SDd~di:ldo vis" priorit:Jrhrll~ntc!:J I execuCj40 ~os

der Radiodifusão SOIlOr-il e. gel'"al.:

inc1~she

de Sou.

de. serã .f!=~tjl scmpre em nome de "brilS:nd'i'ros natas'Qu.n.iitllt"illi
zado';}'c

:~u~.;~~c~ttlS ·silo. cxprcssümcn~c, /ri~1·icnãva:1\;'.e

.

inc~~'
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ARTIGO 219 - Fica oj'H~ud~ que uo sócio que 5C retir:lr Cl\lJ~
râ o valo,' dilS cotils inte~r<l1i7.(1d.1S e rcprc~ontiltiVil.S de seu

pessoas jurTdicas.

previ~

Cil I' ita. 1 social, mili:> Oli lucros ilpuréldos 01'1 bal.lnço e

cxecl!

I11cn~c ilj}ro .... oldos pelos s.ócios.

O lJil~FllllcnLo sl:lrS cfctuildo

em

(12) dole I1l{!SC~. iltravcs da pilrcclü' mensais, iguais c suco;.

sivas. ilcrcscidilS dos juros de lc.i.
§ OiIlGO:
Os sacios podct-;)o del iucrolr por ollLras con,Jiçõc~
jlil!J<imanto,' desde que nilo tlfctcm

s-ituação cconõlllica

11.

de!

"fina!!.

ceira da Sociedade.

OA AOMIHISTRAÇM

DO FALECIMENTO E/OU IJHCROrç/lQ
,~-

falecimento, interdição ou in;Jbi1i~a'ião

de

An~J.c.Q lJl} - A SClcled4dc ser;] a~lilinistrada por um dos si!.

Iqualquer dos sõci os não dissolverá', ncccss'ciri,)mn tCl',ll Soei ('

,cios que pa~s'üfã

Idild(J. fiçfl'ldo hcrdci·f'o; ou

do e empossildo

? exercer as funçãe's a que HCil df.!sign~

nest~

ato:

!I'"o~üdos

nos direito!;

(!

rCrJl·c<;l.;r,~,)Il'c!

olJri~<lçü~S

lco)::l

n.:o:1[~aCC, su~

CUjo,:;""i'ntcrdlto~'

fi:!zcrcm~!;c rcprc!;cnt<lr, cnqu,l,!!

iou inalJilitado, podendo ncli:!

MARIA APPARECIQA FERnnRA:

do "de

jto .in9ivi~o o quinhrin rcspectivo, por um dl2ntrc elcs utfvid],

oI RETORI\-GERENTE.

jrl;cnt~ credencilldo pclo~ de:" i~-

ARTIGO 14Q - COOlpet.c:-lIH! rcprcscnt.lr

.l

SocicdndC'Clu lqu,!!.

I\ft~f~O 2J'J - Medial1~c cOllsenso enLrc

isqucr de suas fIlanífestaç'ões cOnJo pessoa jurldica,
dir~i tos c obrigações decorrentes de todos os seus

ncq~

cio!;,. inclusive el11 Juízo 'c'pcrilntc os Poderes Públicos.

ü,

~c.

título

pod~r.-i rctl:~~:~

prõ-liI110 r'e,

Illcnsa,!

'de conta ~"D,ESi;ES"S GERI\IS". dentro, dos limites permi.

n~lJÉ.

ci?'s ou trilnsaçãO' cs(;rilnhil ao oLjeto social

fia!!

a~aisl

endossos e abonos de favor ou a

nua r

ti,..

Sociedill]e, seu':.

hVJiltado

·condição

ncces's~ri:il ã rcaltziiâo

de

pr~,~ica

çontr-Hos:

balanço

~

L

,

1

'

'1 ," ' ...

~1 ••'

cni

lZ

,

§ ONICO:
FicillJl fi1cult.id~s. mediante

do,

qc

condições de

·p;;l9il~ento. umil vez ~ão
v~
t.utlçn~ cconõmicü -finü!!

ceira da Socicdild~.

dE.

e

acor

entre os sôcios e herdeiros. outrl1s

,nham'a ilfctilr il si

temente, se C!;5aS ·garantias farei" imp~'stilS li Socied<ldc •
COIllO

11t1,V{~~$':U.j:r!'\I~iiJU'i1dOS. CI!I

t'~pcci \h~L1: ;;~·~<l'.t;'~)&-"f.'!~,td"';t';-iJo l'u!)O!à

IIlCS~~' C~l .~)rl.cl,)~'f~n,,!~,:,~'Ji;;Y:.i~.C:;,uCCS:;ivils,~~r(!~.

por sua 'naturcZil gratüitos, .s'il1vo,evidcE.

'qurdsCluer'at(ls

>

cidilS dos' juro:; uc, Lei,

v~dijdo

ácJn·ti!dstrador. o 1J.so ou emprego da rüzJo 50cil1(':cm

ças.:

na Socicdildc

di.c,).

(doze)

t'itlos .plna legislaç.ão em vtgo.r,
ARTIGO 169 "' Fica :x,pressa"':e terminantemcnte

socioS sUf.lcrstist,::,s,

in~re5sar

~~<1ç - Se herdeiros ou /~1<;sorcs n;io dr;::;e:jtlrclil cont!

mente UIIl,) qltilnt'ia' cujo valor ser'i fixado e l~va{Jà a dcbi.

to

pOdlH"aO

caso· n'5o hiljil impcditlvo lcgtll QLJtlnLo ;)' SUil capacid<lde jurI

ARTIGO fSQ - O uirator-Gl!rellte,dispensado Qi).' pX~stação -

d(,~auçno,'

os hC,r"dc!iros ou sucessores

Illai~ 'opcraç,õcs' de' SUil coilvcni(;nr.ia,ou JntcrC!5se rÇ!Sflon -

dendo. scmpJ".c"
las

ffl. 9~1.Ó't~...()A. (,~F~ lrftt.i:~,p.~t.r'

o lr

prC'.cC'i

s~n'ções civT.~ li{~;~~,{i.l,:*$f:i~~1. ~j1~!:!J:~L'

to~, 11r:

-

DD llAI.ANCO GF.nAl

~ - O Balanço Patrimonial. será encerrado

anual

Alcntc em 31 de Dezembro e os 'lucros liquidoS ap~rados per

• .lncce:ão tC!lllporariilmcntr; escriturados na
.". ilUlnl!nto de Cl1piti'll, 01l'5111;,11ur, c
ZOS

~ - O~ llrflll-i.JllitJtndo.'t1',6 H,llda b1(I1.~Hc-ilto~ ~ln-fr!l
..<'lltl/!6.t.ir/(lllt( 1l0,~ ('f11{go.};

CIPÓ/>

IWHl''l'(l

Ucuitlu,lt, _ dl!.fJui.<ó

Jtdd(odiíH~t1(J,

dI'

dr!. l.IJ.lI.r!,1II -hitio llr_'WVll{((l!o p(Jf.t:!

preju1.-

il recuperar. OU.silllililr, cnquilnto n)ío'decor:'rcr o prilZo

cOlllpensillõrio pr~v"isto na lcgisl'üção viQ&nh do (nlposto de
(!

,.'lIj(l

(?IlUdrtclc l(c-ccbil(O CCIIl1"('~

~ao Ml !J('Il/I/i.!I-bcto p(lJl.n (lurlt.tnJ(. <ÓCIfV.tçv

1!LE.!!.'k:tâ.

~onta :'~::serVil P:

.~; c~clltlJais\"

J('/Il(tll

IUu(!o

RcndJ. podendo, igualmente. 11 jUlzo exc1u~ivo dil

trllç30. o critério posll:ivo ser, 'total
tributdo

entre~s sõcio~,

adminis

'ou. p"rciil1m~nte,di~

n\! CXoltil propoi-ç'5o de suas cota:

d~ clIpi tal cfetivilltlcnte intcl]r<llizadas ., pro rilt~' tentf,or1s".

tE.~.i o· rlll~ ('111)11111 í C(U;O ('li •

. Dto OUTiU,S fUUCOES
I\RT~GO 1St? - O excJ:cício de cilrgos de gerentCl, Procur?dor (Q':.).

Locutores c en.carrcgados diJS instalClç:õcs têcnica5, ou dü

re'j

ponsáveis pch. orientl:lção intelcctual dirGta ou inJi'rl~toJlII('l1te
dil ildllLinistraçiio da entidade, scrã confilldo SOllll:!nta iJ. brasilei
ro)~

nt1 (;0:',

CONTUI\TO SOCIAL

tJ!I CESSM E TRAIlSFERtNCIA DE COTAS
td:TlGO 1'!.2, - O sócio que pretcnder transferir slJ.as cO,tr1S dt!ver5'

notifitilr ~or escrito a Socicd<ldc. 'discril1l[n<lndo-lho o rt,ome do

.n2TlCU 279 -

prct.criJentc, o v111~r c o IJrilzo de pagilIl\C~t.O, pa,ra que' estü.

regidos, pelos dispOSitivos' d~. quo trôltilnJ il Lei

iltr.1YCS ... lrl
ci,),

~cu sõcio c~erça ou' renuncie

ft1l0ndo-o

dO

di.rcilo de. prefcr~.!:1.

dOlltr,o da 30 (Trinla) dias; conl()do~ do

l'lent.o da notificação.

em l}rHO lilo1jor.

tl

racobi

crltéria do sócio -

Os _ca'Sos omitido!: no presente instrulllenlo sorão
flQ

3.703, (te 10

de Jancir(l de L919, e lei ~Q 4.726, de 13 de Julho de l.9úS.oU
,cuja fiel observância, bem como de todas' ilS demais. ;cliiusuJas
insertas, se obrig<llil di retor nomeado e !:õCios.

E POR I:STARnl JUSTO [ CONTMTADOS. LAVRAn
E: ASSINAn O rnl!:SEHTf: CO/tiRAfO SOC1AL cn oi

(TnES) VIAS OE IGUAL TEún E FOR!<A, GOM A
PRESENÇA DE DUAS TESTENUHIIAS. CUNPRINDO -O
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FlnHl:lHE POR SI E SEU5 IIl:RD,l:IROS E!'I TODOS

sua primeira Alteração C~ntratuAl, visando aos fins de ql.!f!

OS SCUS TCRHOS.

objeto.

OlAOEfolA-SP. 07 dCl Março de

).- DA IHCLUS1iO DE ARTIGO

1 !JB9

Com f\lndamento no Artigo 222, da Constttuiçio Federa' de 1989,'

ê. aditado ao Contrato Social:
Oh COnOIf,J(O (][ PROPIU[OADI: DO SERVIÇO

Art.28Q - A execução e exp~oração do Serviço de Radiodifusão'
JOSE OE CM.ARGO

Sonora e ou de Sons e I1ugens - Televisão, .~ .privati.va de br,!

~c2t-ç.~

:dlei'ros. natos ou naturalizados há Mais de'dez anos. cabendolhes a responsabilidade de 5U" adlllini5traçâo e orientação

OCNISE DE FREIThS CMlhRGD

1,!!

telectual.

2.- DOS DEU1\IS ARTIGOS

Os Artigos não modificados ou derrogados por eUe iMtrU!'iento,
permilnecem i njl1 teradas •

• PRI~EIRJi IlLT[R"'Ç~O .

•••

riJt~ç~~f.ll.h!~_;~!~I~
.::. ~:::
••••

ri ,\11111.10

n!

-

ST[!l[O

sor!

'O~'

tTnA;

PRI"r.Ú!~ it~E~~Ç~ri-i~,!!!,hTllhl.
':1': ~1~!~q~:-53 .
•••:0.:

I ••

0,.:

da Ji:lneiro de! 1.9~9, c·t.ei nQ 4.726, de! 13 de Ju1ho de ,1.965,a
cuja fie1 observSnc'ia, bem corno de toda!',;' as delllais . ,cláusulas .

•••••0'

insertas, se obri!Jüm diretof' nomeado c sócios.

t\J';.lf.:d:ClnA FERRE[RA..

Dr ...silciril, lIiúva. do' lar. rc!;idcnte c domicilia~
,d'ldc de

!!..~EI~~.

ser~

rEt,gidos pelos .dispositivos de flue tr'HLlrD a lei nQ' 3.7'08, de 10

..w;.,srl,Q.60
~:ARJA

ao

casos Olllitidos no prasente instrumento

na ci

E POR E:STA~EM JUSTO E COllTRÀTADOS. lAVRI1M
_E ASSIUhH O PRESEllTE CONTRATO SOCIAL EM 03
"(TREs) VIAS DE IGUhL TEOR E FORMA, COll A
PRESENÇA DE DUAS nSTEHUllHAS. CUMPRINDO "O
F1EUlENTE POR SI E SEUS HERDEIROS EI-I TODOS

Estado da s50 Paulo. na Rua Vr: J,l(!'J,rJo,!:

90 Farl'cira nQ 122, Vila Elidól, po.rtadora da

.:duh

Idcntid'H.!e - RC. 1194.410.403, expedida pc1 ...

Secretaria

de

da Se'lurança Públicól do l!~tado d.e são Paulo, e do ele nQ

os

SEUS TERMOS.

124.270.693~41.

JOSE

m:

CAloUd~GG

;

DIAÓEHA-SP, 09 de Junho de

Brasileiro. ciJ,sado, DCil.utado federal, residente c domici

1 !;I89

H~do na C"idi'\dc da São Pi'lulo o• Es.tado dt' São Paulo~ n P.ua
~lcmilnna

n9 472, p:ortüdor di! Cédula de Identidnde O.A.!3 ..

n9. 12.294'. expedida pela Ordem do'; Advogados do
de São Paulo, c do
DE.IISE DE

fJU~ITI'.S

arilsi1~ira.

cle

I:.stado

nQ Q26.849.693-68
JOSE DE CAMARG.O

Cf.l.Hi.ilGO,

solteira, universit~ritl, residente:c

.A.lcman~a nl) tI?2, Portadora da

.~d.-çi?~

dom;c.:!.

ã

Iiua'

Cédli1a de Identidade -

P.G

1iada na cidade de são Pau10. E.stado ~c ~ão Paulo.

DEUISE DE FREITÁS ChMARGO

~~. r 4c~Otffj}

n9 11.0116.31]6, f:il.pedida·._..ila Secr~tar'ia da Scgurançú' ~li

blica do Estildo de 'são P~~10. c do CIC nQ 012.2.06.363-60;

REHAT,\ fREI TAS DE. C!t.l.fhRr.O

REtIATr. F:::~trAS DE' CJU,jMG().
Cl"~silelri\.

soltcir<l. univcrsHãri.1. rC!5iclantc c

lhda nil cidade dq

~ão ~llulo.

domici

Estudo. de SllO Paulo • .i !tua

Alemanha uQ <172. Portadora éi1 Cédula de Idtmtidildfl
1'19 1·5,355.~71o Cli.fl~did.a pc1,) Sccrctl1ritl (~,) SC9urllliç:a
')Iica do t:slado qe Siio I'úulo, c do CIC

."t;
:>,!l

n~ 073.2"á.64fkj'~;

~~;~~n;l!!'~~.

llEMORSTRAC7lo DE RECURSOS TECRIaOS "MA EDITKI. DE CORCOR_

~~~~=:~It~S~=~=:~~~!~~~!~",,~~~~~~]~~~~~~~~~~~~=o,;-

~'R~HE';ii~ '~l{i~~IÀD CONTRATUAL
G:G.~,;i~·~o 3~;:'9~~/OOOl-53 .

PlANALTO ~ F:1 ST'tf!EO

SO!llTDA.

OnicoS' sócios de:
PlA"ALTO~Fli STEREO' 50" LTDA ••

COIl !\.ede na cidade dI'! ~. Estado de'" São Paulo, na -Rua v!

reador Jorge Ferre{rl nQ 124, _cujo Contrato Social se

trl

arquiva~o

na Junta Comercial do Estado de São_Paulo,

n9 35 208 515: 525.

til

Susão de 12 de Harço de. 1.989,

ED'ITAl n9 013/89-(m

enco.,!!

sob

D.O.U. de 21 de-Fevereiro dI! 1.9~9.

reso!

Vtil , de COIlU_ acordo e nl Melhor fOI'.' de direito. promover a

SERVIÇO

Terça-feira 12 15099

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Dezembro
de- 1989
-

r

COMPROMT.:!TE-Sc

FREOUtNCIA

!~OOUlADA

- F!!
1 - Ulabor:11' seus progr:),Jl'l:Js de no.tUTcza INFORMATIVA.

-rmucÀT'lvJ\. ~,

AO vrvo c rU;iJ.'if.i'ü~
J.IGRCIAL, com o teor c. a fin.31idade do
contr!

ImITAT.:

Tp.m.~os ])0

1)

buir par:!. o.apcrfciçolJmcnto cultural de'
povo.

2)

LOCAL PllOP051'O rARA I1iS:l'fIIIAÇ1iq:

Z - Dar preferência II temas. autores e intérpretes
nacionais. (1 fim de incentivar a
crintividadc
do homem brasileiro e o descnveJlvimento das e!!!
pl'esas do Paí:!'i. com a. conscquentc tl'll\pliaçãQ do
mC!1'cado de trabalbo. ligado o. todas atividades.

A cntitlaúG, uma vez O1.rtorl:fldn., iIJ~talfll~~ EC!U Ei:3t~Ir.a ir-:-

radiante dentro de. um niio !I'nximo de 5,~ Km, a cont~ elo

-

contro de. cidade, obB'cr"nr.do a. paSBaGC:n. l10 contorno
5~

~-

dl!

mV/m pl!10 centro.ào. cidade.

A. altitude prcviota po.ra a ba!le t!a antena é de 600

nosso

mQtroB~

A llltu.rn. efetivA da antena é de 44,0 metros (prP-vil'3~o).

A.d11Jtância 110 contorno de 66,0 dBu.

(l

de 8,0 Km. (media.).

3 .. Respeit31' 35 dif!3renciaçôes regionai:; da cultu
ra br.as,i.lcira. procurando relacioná-las ",13m se~
pl:óprio contex.~o.

oÁLCur,o DA POTEROIA Elll?'

3)

4 - lnstituir a fidi.!dignidode dll. ~oJl.te de
info'Í"fnl!
ção do fato antes da emissão d"a notícia, e
o~
servancia. n<J publicid<Jdc. de- normas éticas in
dispc1t:>.iveis à proteç5o do público e do cons~m!
dor de Uln t:lodo g.eral.

l'o"t. Opcro,Q'õ.o ao ·tx-p.ncmiscor: 0,5 kW
Ganho da antena transmissora:, 1,0
Et'iciê:neia da linha de nF: 0,85

P ERP • 0.5 x 1,0 x 0,65

4)

~

vc~

(85~)

0,425 t.:\'l ou. -3,72 dBk

EQUIPAMElIl:QS,
A) TR-AN8"JISSOR,

Modelo: FM 1000 A

I

a~uatadB.

Co e.xp1t~-6.6~

dÚpo.,'<'QQt& dOi< .{~x.{a<ó: •.e.e.gaú

I!.

r/a- de

Julho de' l~ -!:I<,).

pa:r:'a, O, 5 k\1

n) AtiXJt:NA:

DECRLlTO N'l' 52 795 de :

lc'nhri('!llltl~:

TilEL ~ELE ELr::i'I1Ôr..r./I. MIDA.

31 de Outubro "d'c 1 963

:np~p-:n,

Ganho a:n potência.:
~v

ii-h

DEC/{ETO N7 SO 929 Je

CódiGo .la ~o:noloGal}ãC3: 029~/82

J(oa~lo:

ate.l1d~lt, pOlI. 19ua.t.,

d.lptollla4 a. que 4~ Ite.Ú'ten~ ot /a.ó

Fabricante: BAl'mEIR!ül'l'ES ELETROHICA L'l'DA.

•

It

cA,a., deve."tã
...e.nte..

'Potêmcill.'de sa.ída,:

·p"tog/Lc.maç.ão. em .6u.a. a.bJtal1.Qê!!

F.i.na.,tll1el1.te..

~ ..O VIU"

DeCRE'l'O N9 236 - de :

clcr:llmtos: ,02 (doio)

28 de:

~evet"eit"o

Artigos 11 e l?

c) LINHA DE TRA..1SmSSM} DE R.F!:

de 1 967
-§§ 19

e 2'

Ji'nbricnnto: K.MP - CABOS ESPE'JI/IIS E SI8TE'"rdAS LWA._

l"iOtlclo: Cl' 7/8"

NORMAS APROVADAS

Iapcdânc1e.: 50 OhmB
lficiôlloia cI& lilll1,u 8511-

)iC n9 055 de :
25 de Janeiro ele 1 974

nO 052 de :
24 da Março de 1 983

Me

PAR:l:n·ER COnCLUSIVO:
·-A-;~tid~d-~·~sec~-m-prÕ-l!lete

a instalar

o Si :;tema I rradi ante e Es tõdi os. de acordo COM. as

no!.
,_

nas T'écni cas \li!Jentes.

PORTARIA INTE,",IINISTERIAL
Me n Q -568 de

~

'Zl de Outubro de 1 ~80

6.

fROPISSIorí.u, H/J3!LITADD:
~~ llom~: ,JoSÉ EDUARDO MAnTI C/ú?PIA .

b) 11' do OREI.' 8~.607/D- -

dat~:

c)
J.8 ue.
a) assim:tura;

DECRE:ro NO;> 91 8;37, 'de :

.-

mai.~198Y

25 de Outubro cJe I 985

.... E de outras eventualmente crna.nadas do

4

Ministério das

-Comunica\;õ~s

tIa seus demais ~r~50s. c
pertinentes u ntl;t.él}a.

~mH::iTnnro DAS Cm.IUNICAÇOtiS

e
-

rHOGRAMAÇÃO

1 -, O incisa 3, do ATt.61, do

Decreto nl' 52 795,

de 31 de Outubro, de 1 963, que instituiu
Re.gulamento dos Sc·rviças de rrn.diadifusão
R5R, fixou O limite'mínimo de 5~ -(cinco por
conto) da progra'mação ditiria para·n" tri1n!'imi~
são do Serviço Informativo.

CQhJ:,,iete1t.ando ba4lc.a.m<?ltte. a mê:lt.ü:a Co o

obie..tl.vo cultlLJ/.a.l. (I. educ.a.V.\!O do
vú..u de Ra.dJ..od.l~(t~.t(l;

COllt1.de'll.alldo

JJMt

"-"I!.!t;~.c.f..()

tonro

se:!-

d~l

a.lto in.tr!./l.eó-óe toc.la.t, ~Un41111lc.!.!
.t«tm~ttt"!, como LltAt.ftttmento de
.i"te.t~·
çiio llac..LOI1I1! 2; 1L.e-6pe.Uo 4.1
aut<OIt.i.cCez
ulIt.L4

2

.i.ltvc.~.t..ida. 11a. OU.t01t9et'
de.JJtlna.nã., d.ia1L.ialllltl1te..

- A elt.t.i.dade, Jc.
p1Let.\!l1d.i.da,

um mln.imo d,,- 1!jf; (qu-tl::c l'o<t·-CCIt.toJ.
e,4Wl. pltpg"tamacii"o gtO(;~r.t. ãJJ

d". ... c.otlll;tit.u.Zda.l;,;

.[1Lll,a.d1.a.çé~.& dc.'-eaJt.itefl.~·'"

llM«.üta.mcl'l(:c ~ .
PlANAl TO - FM sr/::REO SOtf LTQA;..

,~ltA.didat:l ao Serviço uc Rüdiotlifu!'ião. c.'ll

F~ÊnlJE:1C1A

~....,

'LAbA~ dcstinat,Jõ 01. operar nos tGtmos d~ 1 fita:. n"013/8!h :le
"1iiiistério d<J5 C~muniC<lçÕC5, publicado, o Dl:irio -afieiJ! du

Unifio' de 21

de

Fel/Hei ro de 1.989.

~

,Or;;

C'otn .. do r"!'rl'ln<nt;1J:l.):'rlr- ]~

nl""ixl)~a.fi.!õlnlldO':.i CtJ\LI1S llACliltJlAT

\_<>"

bll..r1le:l:ro, c..,:3nd?-, ~

l:irllltc.o CA~T.I)S ALJ~l-;I('l'O Ilfl.CCARA'I', DIllld.!vir? .<;(llt'i:1J:"0t c:l.tudanto,
l'(}:::lrJ"ntel!: B I{l!1I fUl'llCUlli, n Q lO, r.u!íta C:;'fi:'l~:ll, t~m Juct{J c eClltt'!l
ttldo a çon:::tttu1'C'l1o do u.":1~ ,o;oe1C'daflo por CCitatl do re:;pon::o.bf.)1clnl1o
11:.1 tud:-, 11 'lU,n1 SO ftl(:\ 'til pc;ltl.f, c.lü.\j,,\~lJls iI\)B~:t::n1

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

15100 Terça-feira 12

Dezembro de 1989

CJ('lSl1J,r~) A Sl)cjcdn~c te!] !)11rJ, .!lédC e róro na c:1dtlde de Stmto!l,EJ.

A

crl!1r-;il1a!.s t~~ose~U~~~1~{o~~O~~t~~~d~1~~~~:t~~t~a~~.
!leu j,ntcrcS3e,

~eu

CL~ll:i,I~) goO~~1f~~~~~~5~o~~~d~~:a~~~~d:': ~~~~~~~~~~l~e cc~~f~~~'

kln

1s t vbatdo ll_czplOl'açEç da. prop~r.~nd'l. cO"l,;rc1al, r.cdl!:nte conc,::;s,2
l~G~~lr.~f~i.~;Q~íc~~.l}ov"rno l,IcdQ,al, ~on.fortc,(l o c....:oo c o'1l5flrv3ua 1\

ÇJJlJfl.lL~)

•

!lo.c1c~ado t;~rá

A dUl'nçFo da

°cr'o1::.cl:':-(9)
crlpLtr:.l social ~

plll'l"Hl~em

substitui-lo 0f'1

l:iU8t;

(média)o

CA!l.l,O~

3)

E..!,CC;.~AT

CALCULO DA POTENCIA ERP:

Potênein. de ope1.'~çêfo do e~lInllmi66or: 0,5 kW

Ganho d"" Arttenll tranl5mi8sor~: 1,0 Vt!Z

1~;rân~;~~~~ ~ir~sln~~U~~~~~~ijkl~I~:~
,,~ ~~~i~~:~ hoar;lcE~5; ~~d;r~:;'t:~~~~~

C[ctll3JIl apo

Eficieneia dll

nha d?

poder

11

Leitura FeSO,SCl)/69,72 dBu '" a,O km

trIlDsclszorc.o;, !lO J,oder.:;o SBr Ildl:'li T.,hJo

brJ'l.r::11eirm;

tos.

Jll!

CJ/ll$.'d!0~) O ano so~ial tcrmlnarà Cl'l. ;;l de àe::.cmbro de en ta n-,o.

4)

EQUIPAHEN"l'"DS:

pr(lcadidQ
tus d~ capitnl d!" cO-ôa um do!: cotlstw:J A dlstr;J.bu.1ç!>o dos !u-:ros
ficr.r:l. !;11!;Llcnr:3, c;lUl'Hlo :;0 'Jêt'if1c ., a noce::::;idr:.dai de rcnova~;'lo do
l'l=:tcrit>l tCCll!co .1r.ã1spensavel ao y",rt lto tunciDm;q"m~D da emisso-

q .A.)

TRAN.SMlSSOR:

~~~~;~~~e~U~~~~lUâi~~dI:i~r~~~~~;ci~n;l~:~I~'n~\:~u~~-

I

FabI:Ícllnte:

...

BANDEIRANTES ELE1;RÕN,ICA LTDA ••

Modelo: FH 1000·A

ll~!lUL1:.) Dos l\lero~ J1qu1dolJ vC'r'1f1.e3.l.io~ "O_CX(·t'(:'!1;10

Pot&ntlill de IlA~da; ~jul!'Jt<!lda para .0·,5 ItW

50:'30 dG_
rlui.Ldos 5~ (cinco r,or ·;:ento), dc.!'.t1nac05 a cOf~~titUt
.. ao GO 1.1::: i'IlT:.,lo UU ::'"f1s('r'm o E~~.~ re"f·rv"l !.'!1tl'flW:1to, torn'.lr-c.El-ól
f[tcu:l.t<:!tlv!lJ rlctdu qu~ (\ furido t:on$titu1,to t.:lnhn at:!.nc1õo ;;C';~ (vin_
te por Ct,nto) do c:';J1tal $Clc:!~l.

t:ódi.go df' homologaça~: 0493/87

4. B.)

~~:'1:~O~~::~~~~g~i~~:~~~~~~:~~~;~~!~~~~~~~k~~~::~~o~r~~lt,~~1~~

AN"IENA:

Fabricantê: TEI!:LTELE

.}Úttl:jullr I"nt'lral',Uo

~odelo:

!lli~~UJ~) ~~~~~~~r~~i~~~'~~~r:I~~~~::~~I'~~f1~~U~~I'~~~~~~oti:':~~~r-o~:I

Ganbo em P&tência:

rir lIo coti"L.. rl.llccülo, polo valôr llo:üna1, ~un~ eotae, ttcI'<-sc1do.::: <1o~ lu'~ros çu r1QI.1uzl.1as ,los I'reJui.zo~ v!::r rictldos cu bal.. r.:;o
qUe ~.., ,roccdcI'rl dcnl.ro de ;:0 ~trlnt"') ,'Ln, .In ,)"ta <10 rsled_r.",(!Jl
ti:

~.C. )

Sr'o

(;>;<]0 COT,

viir;;50 ' übrn:: Ptlhl1..cJ,s.

t~

'luOJ

C'''--

CABOS ESPECIAIS E SISTEMAS 1.TDI.

Iml'edância: SO OhCll

sentO levadas

Eficiênci.a dll linha:

E po\' ct:tnl'"[Jm d.. phrfeJ.to :<côrclQ, õl.ss1n~1'I o prescn.
instl"IDcnto totl pt'c:;ença rl.e dun.t' te!:ltm:mnha.h e (Im ires via:: de

~ (,_c~'I_

1,0 \reli;

H,odelo: CF' 7/8"

ct';.ao o•• o'.,

;~~~i;;~~~to~~ g~t~U~~~e~~taf<~dd~~~~~ â~l~~~,p~~I~.o

ELETROH~CA LTDA.,

2 L

Fabricante: 1o:KP •

CJ,(lr~1!11.)L~' ~~ g~~~~~~d~~ :;~11~~o~~d~ot;or~~~~~~~nà~t~~:~~ o.
~~OiYt~~oe~~~~~S~;;t.l~r~~~;~~~) cr,~o pro-I<!1Jrm~,

~

LINRA DE TRANSMISSlI.O:

.

100COO,OO (dt.O: mil l:lruzr.!lrD!1) t> '-'lO G(!r'1ntc~Coincrcial

BECP

Núrn('ro de elementos: 02 (doia)

;:1$ il~ ~~I;;;;~ti~~~:IC9~~~i~~
,~~;;o e::;1;}~1~;~~d~o~~~J~I~~:'rit~(l~;
coto!':,
prcv1.n 'lutorlzaçllo do
l-,l<llstro de

c:c:'z;no '"

(8S%)

Di.!ltiincia média ao contol"no 2 (66,0 clnu):~

que esteja

·ll~!!0l!:.~) ~:r~l~~a~~~gZ:,dlo~~i~~~~ o~p~~~~o~~c~~a:~i~~ioconto:;

.

o,,'as

transmis6ão:

l' t::RP ,.; 0,5 x 1;0 x 0,a5 .. 0,425 kW ou -3,72 dBk

auttlriztlçllO do Sr.Hitt1stro

~~b~~di~~d~ ~b~:;vl~~l~~a~aâ~o~~~~i.~~:u~r outro

rn.

do contorno de .5,0 mV;m

nilltância AO contorno de 66,0 dEu; 8,0 km

a importanci!l. to ;011 do capl

rer:péln:;llbilidade US! c<ida socio· limita0:!
tl<l !>oc:f.lll.

r~

centro 1f!'l eidll.de de DIAD~MA

do

Altura efetiv", d", Ilnten..t: 44 metro/;.

Oh at2~
!-er:;;itiliD!>
atribU!çoc;~. Aro. r.ercn-

istrl1:-Jtdas:

01U;n mil crllzdro5) C:ldol uma, e as$Ín

~er

instalarW

raio máximo de 5,; .

Altitude previBta par"" bA!le d4 antena;

~~ ~~:;;~~~~;)s~ ~~;~g~ Z::3~~igl'9~g~l, ~Bc~lo~âgo~t~~±~n~;)c~~~~:,
no ',I'[IlD~ tc,t"l d~ t:~OD.OOO,DO , tro:;C!l~l)é ,"11 C1"U::.c!ror;)j :;cudo
a

trato, !:ci:lDnte po';tcro.

cont~r

outorgada,

no

810 Illetr'os.

de Cr::-';!..OOO.COO,OO (hUll rn.l1hao du
dlv.id1do cm J.)~ (mil) cotas.de Cr~l~O:)Q,OO

m!J!~l~B-22.) ~~
~~or~~~~;~;'1~;5p~~pf

v(:z

pr<1t1jc.u b;;dOI9

C:tl r!11'1.11t0 pr3. co::.pleto d.;,.o;:e::'iPE.'nllO "e !luas
te 2 faC'l1 1ado c"m:tttuir UllI prt'curadT J:'era
aU;f,~·r.ci .. s e lnpeuil7lcJltoS.
""-I~lllr.:I)T.'1.2)

uma

pelo centro da c:i.dllde •
por tClrIPO 1ndeterc!nndo.

~llC~~~n~~q~~~t;~n~~b~~~O o3S!"~~~~L~~z;~;;i~ ;AC;~.~~,~~~~~~tun:~s
S"-oPic<r:iHdal }<údcndo .PJr,lJos

II

obse:v.ando a

.r:..t,ÇUf,1l1,A /JIl.) A d('nontr1tlç~o l:Oocial ~ R.~DIO ATLI\.i'rlCA DE S)J:ros LTDA..,
da qU31 ra.rao liSO, co:".o Q<:,::,cnttl, o Sr. Cl:IlLOE BJ~CÇJJ:U.T
~!Jn.'i Ó"

entidlldl:!

Ilietelll& ·it"r.lldiante

rire dt!

8st

5)

Z~~Lj'cv. l'j;'-j_~

A RADIO ATLARTICA DE SANTOS LTDA.,

Qu_torgaóa,

instalará. seu 5iBt,ema

elftúdio~.

cnnforme

vigentes, supe.rando todos 01'1

vez

ullla

irrAdillnl:@

normAs

11

ticnical

.qTJel!lito.~

'J

PR·OGRJ\.H.AÇ'/\O

A programação da "FM ATL1\NTlCA" 'segu1ra a me:5ma

linha de progrllm'lcâo d~ "RADIO ATIJ.NTICA AM" "ou seja, deverá elab2,
rar programas de finalidade educativas, culturais/informativas, com
prioridade -ã temas, autores e intérpretes nacionais.
A

':FM

ATLl\NTICA" propõe-se a c~prir a filosofia

básica da "RADIO ATLANTlCA AM" que, também, dá prioridade ã informa-

ção e a notícia, já que ul:ilizar-se-á do Departarnent~ de Jornalismo •
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS TECUICOS

PARA ED.I1'A'L

DE COftCOiR,RHCIA

"' .. ., ..

=

~= '"

., ",

" ,.,,.,.,

,.,.,

-_

.

B -

Ent

idad~:

Local id"d.:::

R4D10 A'Il.ANTICA DE SANTOS r.TDA.

tg,

da a Eaixada Santista.

P(JBLICA DO' MINIST'E:RIO DAS COMunICAçOES • RD FH .... 5

da "RADIO ATLÃNTICA AM'I,o qual se destaca COmo o mais completq de

O

OBJETIVOS D1\ "FM ATLANTlCA"

pri~cipal objetivo

da "FM ATLÂNTICA" será

guir os princípios básicos da nRADrD ATL~NT:tCA AM" cuja audiência

e

popularidade já estão sedimentadas pelo público,em face de sua pro -

DIADtHA

gramae5,',que e5tiÍ seIl',pre em const<:lnte rcnovê\.ção,já que visa aro pri Estl1.clo:

sxo

Edital:

t12 013/89

D.O.U.

21/FE'J/1989

i)

TERMOS DO EDITAL:

PAULO

meiro lugar.o interesGc e o bem cstar do público ouvinte.

c lltivldades há
doa na .Tunta

Canal: 293

FrequêncLa:

2)

HIS~6RICO

A -FAlnO ATLÂNTICA DE SANTOS LTDA. - iniciou suas

10G,5

Hlh:

m~i.s

de 36 anos. Seu!': ato!': const.i.-tutivos foram i!t.t:quivfl

CQmercia~

do Estado de são Paulo em 23/10/J.953

o

Em 31 de março de 1986,através da EX:POBição de H,2

tlvos nQ 67,foi autorizada a tran:",·~~"["ência indireta para o atual gr.!:!

Classo: C

po da concessão outorgada

LOCAL PRO:t'05TA PARA lNSl'ALAÇlõ:

opera em anda

à

-~DIO J'oTL1\NTICA DE !5ANTOS LTDA. -

méd~a na cidade de Santos.

que

Desde então, a otR1i.DIO ATL1tNTICA DE SANTOS LTDA.",

cujas quotas foram cedidas e t.ransferidas pelo grupo "A
BUN~;;-,pa~
sou por profundas modificações,tanto em relação aos equ· amentO$ té~
nicos,como em relação a produção artística, a saber:

TeCNICA;

-r;:msfl'úà~ sara

{

LTDA~'

é auxil

T

tf 1
""}1:

°0

.l'

destaca udo 5~zi/irns!
dor. e profissional.,colU a .vellJcil:llloJe da info ::lçâ e' om ~f co ~t!:!
ra completa 'da Equipe 5.9.0.

"t:

Tempo de

exemplificativo,
I

-

aS

do -esporte.

~

'"
egunda

ã

tlábadO

•

VII - CORRESPONDENTES
são Paulo - Fatos da Metrópole
Guarujã

- Turismo e notíciaH locais

Pr.a!.a Grande - Turismo e notíc1.as locais
Cubati.o
- Oefsll Civil e. notí.ci.as locais

II

D - .cONCLUsAo

cia rnodul.:lda) totalmente equipada, sempre. pronta a transmitir de 'qun!

11 ti~ulo

l~nceo

viatura (de' freq -

quer ponto da cidade a; notic:i.:ts o}:trüordiniirias ocorridas na re9ião.
Dentre as várias programacões da "RÁDIO ATLÂNTICA" podemos destaoar
entre outr.:ts,

.

Et:port~" li tra.nsmitido

•

operar em estéreorsendo uma das unicao emissoras "/\Mil u~·{"~ em CO!!
dições de transmitir nesse sistema,estãodo apene
dando a ibElra
ção da comercializ.lcão de aparelhos reccptores.Fo am nd u' id9s b-s -;mais modernos equipamentos de tran8missão,obten~istO .....~.,,\
excepcional melhoria de qualidade de som.
~'AHE'ti e rendimento
PRODUç:10 ARTíSTICA:

Oprograma "A Bola.,é da Atlântic~~
inforrnanuo os rr.elh9rcs

//

A"RÂDIO ATLANTIC1\. DE SANTOS

a)

b) O programa

•

Todo!'. os cquipounsntos da "RÁDIO ll.'1'L1i.NTICA" foram

Formacão da opinião pública. Et;ta tarefa de largo ~lcancc social e de
grande responsabilidade .profi's~.ional é levada muito. A sério .em tudo

.!:õcgu.inces

o que é feito na "MDIO ATLÂNTICA DE ShN'I'OS".
Todos os deta~h~~ da progr~aoão tQm cote cbjeti,V9:levar ao público
ouvintel:l mais completa o ~senta informação, dando voz e vez a todos

PROGR"MJI.S INFORMATIVOS

os setores representativos da. s~ciedade civiJ,. .. aí~c:=erce da democracia

al "JORNAL DAS SET:e:" - de segunda ã sãbado,dlirante Ullla hora e trinta
minutos,ou seja, aas 7:00 às 9:00 horas da manhã,destacando-se informações sobre a Cidade,Estado,Pais e Exterior, existindo
respondentes em são Palllo.Cubnti.i.o,Praia Grande e Gllarujá.

cor

que se vive.

-

A ATL1\.NTICh conhecida também. pomo a RÁDIO 'I'O'l'Ar. ,{ isto, uma emi~sora A

b) "BOLETIM RÂOIO AC1JlO" - diariamente, onde se informa,rle hora em hora,
os fatos em dest.aque nas diversas áreas,t.ais como: economia,polít.ica,artes,etc ••
c)
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serviço da comunidade.
será o desdobramento deste t
C~ a tarefa maior que é servir ~. .

A ATL~N'l'rC1\"FW'

bKlbo,.. ,dará m~lor .;-lcan'.""
"1

notícias sobre o tempo por meteorologistas habilitados, diversas v~
ao dia.

:tes

d)

el

notíci'."5 sobrA as estradas, trânsito e transportes hidroviário(ba1sesI.

noticias sobre o porto

ê

rt!tro porto,inc:lusive dI:! carga e delJcarga

de navios.

II - PROGRAM1\S EDUCATIVOS
proi3rama "BOLETIM NÓTA lJEZ n destaca aI' dez notas econômicas, mais
importantes do dia.

a) O

b) O proi3rarna "BOLETIM l':COLOGIA-PROBLEMAS E SQLUÇOES" informa sobre

o

meio arnbiente,diariamente,no Jornal das SETE, atendendo apelo 'do pr~
sddente José .Sarney o qual de viva voz solicitou aos brasileiros
rnêlior ocnscientizacão sobre os problemas ecológicos, a fim da que o
progresso e o desenvolvimento ~arnirihem lad6 a lado ~om a defesa do
meio ambiente.
c) O programa "FUTUnO JA" -

informativo que t.f:<ltlÍ de tem3S
informát.ica,diariamente,no Jornal das Sete.

a área &e

d) O program:"l "COMENTARIOS DE ARTE" .que dil!:corre sobre ilmes,peo;;' s t'e~
trais, pintura fi 1 e5culturas,1~vros,músioas, danças, espet ~ culos
ge ralo !: um proi3rama didiitico,oncJe se informa e se

~pli

blico,

a bioi3rafia do artista, a escol.i,E1 corrunte e o ovi'
fi~ia e Ol': objetivos de sua obra~ Esclarece,enfx , a
tUdo que se passa no 3.mbito dilS nrtes,focalizando o
n'lcionais G estrangeiros. d~ preferência os naciona' 5

n o
'0
n
Dobre:
as e :luto 09 I

nr ltmto,ccr.io convitl,'ld6s profi!Hoionais da cada !ire
r.: r..lcbnte!l.

para criticas:

e

reqi'~nais~

III - ATUALIDADES"i;.°f.;$Un

a) O pro9rama "DESTAQUE ATLANTICA" é

transmiti~o

às

sextas-feira~' ,

das 8:30 às 9:00 horas,e nele conta-se sempre com a proce,nça

~.

politicos da expressão nacional,t?si:adual O? regional, onde. , ~e
aborda temas do momento, com a parti.cipacão ao vivo do público.

a

CCN.T~ATO

SOCIAri

Por ce:to' insb:t'hmc:nto p<-,,:ri.:icular de contrato so~i~l. os
abaixo assinilldos: ANDRE GI~BERTO .DE._CJ\l11\RGO . DRE'lFUSS t .
brasileiro, ca,g'4(r~:, o~ini~tradoi:' de cmprC3~;' c-~~v'-1'~
sidôncia 'e· domicíÚo na Comarca da capital do
EGtado
de $..10 Paulo, fl3- nua Ptlcb~ê:o' HirandÃ, n2 30, port"'dor
da Carteira de Idcntid:ldc, RG. n2 5.054.~21-SSP/SP.·e.
com inscrlç50 no C<ldastro de Pcs~oas Físic.:l.~ do Ministério da Fazemaa. $ob código .039.095..698-69 o. ~MAArZlb
DA·~CriJ\NJO. lkasiléira, -divorciada, radii'lli~ta"
com
residência e domicílio na COJllarca da C"pital dO" Estado
de sãõ P'àulo. na Rua Arquiteto Jaime d<!. Fonsenc:a Rodr!
gues, n!!: 620, pornadora da' Ca'rtcira de Iderltidadc, RO.
n9. 5.355.20S-SSp/sP. e, inscrit<ll'O Cadasl~'o" da Pe!laoaa
FIsicas do Ministérj.o da Fazc~da'; sob c,ódi'~10 071'.041.
J.88-02, resolvem entre sí e~ .na melho; form'li de direito. co~stituirem uma sociQdad~ 'por quota" de\reiponsabllidade limitada, que reger-s~-~,. pelas c::lá~l$lXla5
a
seguir elancadas:

b) O programa "BOLETIM DE TU,RISMO" é ap~esentado em três ediçõca •
diaríame:ntc,incentivando o turismo n:;ional,de.stacando-se os mi!
lhores c mnis belos locais turísticos do território brasileiro.
IV -

af

A' sociedaÕl! é po9i . quotas de res!X'nsabi-

• !idade limitada', ~:. girará sob !lo denomi- I
~. naçilo social de RJWIQ KISS !(II1!T.\DA e.'
tar.á sua !3qde ~; Ru~ Cardoso de Almeid~:

PROGRAMAS D:S INTERESSE eCiBLICO

~ prestar serviços ao
público ouvinte, o qual tem oportunidade de fazer d~núncias,rc ..

O programa "MICROFONE ABERTO lf destina-se

!!

704, 6s:: andar. 'conjunto 162. na
da Capi.tal

Cl'l1mo.ções e sugestões em colaboração com os Pod,res PúblicoG~

de~te Estad.o.

Co·CEP.

OSCÜ3, pode:ndã abri:r filiais,sucursüis.
. ou outros estabelecimentos em qualquer
parte do terri"tário nacional.

progr~ma "I?ON'XO DE VISTA" destina-se a apresen'tar ao ouvinte a
opinião da emissora zobre e temas d~ interesse da Baixada Siln1:.iA

b) O

ta em forma de' debates com a'utoridadêEõ do próprio local.

Primoi:J:o
V -

Os programas musicais diários da "RAoro A1'IJiNTICA AM fl abrangem maia
de aO%(oitent,1l por cento) de música popular brasileIra,destacando -

A 'sociadade ídentificrsr'-so_à.

a.inda,

com dcnolRinaç~o '{.'lnt.asill da RAnIO KIS;S.

.PROGRAMAS MUSICAIS

Çltiuaula.

2.

se/entre outros,as seguintes:

. ,.,'socicdnde tC!r<1Í por Obj'o'i:ivo as

ntiv!

l1~aJ:.

·d.:ldCS, dúlillr:w(ll1d· nos p:íragrafos

xo:

a
;

_ Despertador MusicalõSuper Show comunica;iõ Vale Tudo; ProgramA I
Check Up Musical; Sempre Sucesso (músicas de sucesso latino americanas) . •
•
A música e a informação se cdmpletam no programa "A~ melhores da Semana" , ap:r:esent.ado aoS domingos, proporcionando aos' ouvintes um reaE,
mo completo 'das programa~ões da: emissora, tlransmitiaa8 durante li. sem~

Primoiro

'3crvlço'~, tl~ radiodifusão,
assim, cowJ,
lJ.. distrilJulri::io, proc1uçdo,· venda, licrm:--

diLL'llCnl:;o .c.'o:: pJ:ocrr~rn;";;;o nnc:lonal
t:t"ilnonirll' ç, ninai)

gr?m.HJ

O,

r':;-

divulYilção cltl S,/!?
de cáratar ··oductltivó, c:uit;ural,
il,

histórico,' informati.vo, re·croativo. d:tVI - PROGRAMAS ESPORTIVOS
A equipe esportiva da Rádio Atlãntica é denominada"S.9.0" e está'

gent~ em todos os jogos de times locais ,dentre "e&~s o ! toe Pu '
Clube, A.A. portuguesa,proporcio~andoao!>' torçed~res o c.ompanh
to completo de seus times de futebql,que nos jogos real "d
prio Municipio quer fora dele.'
• F'\

vulg~tivo, noticib.rio.!:l, de lllzar, do os

_-E::!:e~, ~nfi\ntil, financpi:r:o, contr~ o~
. tros ~ -promõ'venéfo-';ó' 'jncSmo- Eeil)[.iõ:-nriÍYk'~
ting, a publiciClade .comcrci~l, 1?a~a 8~
tisfa2o:r:- oa· encargos da empresa e
sua
necass&ria oXP.:ins50 de acorào c~ o qtlB
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t

do Dccn!:to 02 52.795

expreSf;.,"I[ll~mtFl::

vaâi!:Cl:o o emprego da de-

lação cspecIficfi.

norninação social nm fiançüo. nvaitl. aceites, omdosSo5 ou outros do·cumcnto5. que
não constituaro atos de intere.93C
para

Poderá. tamh~m', ohter proventos, decor-

b2raliCladB.

de: 31 de outubro de 1963 e: nos limit.c$

fixados e" íoJ:ll1as 'C"Btil.oolecidag rJm legi,2.

a sociedade ou q;ue .importem em mcr;1 li-

~.

segundo·

re~tes

de roceptores eSEQci-

do aluguel"

ticarrt(':nte desenhados e projetados
rcc~pção.. f~(~

3~

cl!u'Bula

Os 3óoi09 ficarli\dispr;mlHI.~OS de cauçXo. e

para

sin<:lis gcr;;:dos

tí.tulo dâ lI pro ;t.aoore", ter~o direi. to
a UIM. retirada mensal. fixada qe comum
acordo, a qual serii levé'da a conta
ue

a.

A sociedade poder<Í pi:'J.rticip"l2i de outri'!S
~ociedades c~mo sóci~,l-qt:lotiDt<1 ou i:\Ci~
nista.

despe Fias gera·il>.

e~

cláUJ:5ulll.
4&

. clá'Q8ula

.A -duração da socif?di'lde. sf?f.ã por

inde-qenninado e. inici~rá suas
des· de imediato.
5*
o- càpital
;ia1. sC'J::t.1. d8 li$
~(dO$.S ~ilhc.,.l!,.s da cruzados,

Cliiusula

Em caso de morte, inc2Ipacidade,

ativid,i!

.'~\~?!I':l

,i

I~

i~t.iúramenb:" subscrito
,_;~~i"te foo,oi

2.000,000,00

pelos

SÓC.l.OS

da

2. .#\~~
,

jurQs leg6.in.

André Gilberto ae CWlIargq Dreyfuss, sub.:

A sociedade:!

{um·

1.000.000.

mentos

g'it:lação de radiodifusão' sonora c
de
sctviços ,?speciail!". em geral, incluindo de sons.

lU;'chnnjo, :::ubsccc'vc l.OOO.WJO
(um milh~;(J) de qUo:':~,:::. no v,:alot'
tút·,;I1.
crUZl1-

Cll$.uoula

~4do~) •

Os

.sócios realizam

A t1ocieda~e nde po(ler·á Gxecut;ar. :!IoJ:v.!,
çO.$, nem det!er con~e.ssõetll·ou
.permi~
sães de ro"l.diOdifusào 8onç.ra e de serviços especiais dl"i" 8onS,no Pa!s, além
dos .limites pre"visto5 pelo' artigo 12,
do Dec.reta-r.ei n:! 236 de 28 de' teverei

101

neste ato, em, mOQila

corrente no país, ~ parc121a Ciorrcspol~~

te a 50% (cinqucnta porca-rito) do
till subscrito. na importância de

capi..:.
_•

~ •••

T:·oõ-ó:õocr;-orrrummífhãõd·õ·crtlZ-;ifIõs)-ê;
obrig,)m-se: <:l integr,,-1izar os restantes
50% (c:inqu.cn.t~ porccnto), t.ambém em di:.
nhciiro, no valor total da G$ •••••••••••.

rc de 1967_

Cliusul&

~-*,~

':',', • •

:, Q

: '"

!O A

I~J
-".';.a~
UPll

Va~or

\

- _ . W~9..

pr"-zo rn~ximo de 60 (sassenta) dias.

Quotall

,·t

rd"!

Andre Gilherto de

nreYfus~

1.00O.cOá

G$ 1.600.000,00

Ma~ 1l.rchanjo

1.000.000

G$ 1.000.000,00

Total

2.000.000

Ci$ 2.0pO.OOO,OO

c~argo

b

31 de de2cmbro de cada ano • .será le

~:_'.:.~:;.\ va~t~do

.1.000.000,00 ,(um milhão da cru2adcs),no

QUOtillt1!8

quaiquer decisões ao Minieté-

(lo

-i-Iô' dãs-~õiiiünícaçõê"ã:ret'crcnti;aa-li

'~o.r~zild<l

de q ~fDOO.OOO,OO(um .nilhiio de

se

compromete ~
obsex::var
com rigor, as leis, dccrêt:os, regula-

O'

Clnuoulll

milhão! dê qU2
tü!?, no VCl.lor t.,tnl i1c G$
1.000.00D,OO
(uin milhão -de cru:.::õtdoa)i
crave

2-

Cláusula

J.2-

um balanço; geral do ativo
p ..s.s~vo. sendo apUrll.d05 .~~ lUcros .

pt"ejulzos, os quai,s·, ll~rão . repartid::a
011 l"Iuportadôs pel~s s6cio", na proporçio de s.ua.s quot~a parto/'. do capital.lE
eia1 .. Assim CO&\\9" poder', a. tJocied.ade
l~vantar balanços inte~~iários, tri
me8tra.i& ou semestrais 'pa-r~ a diatr~
ç1io d08 iucros tJIpurado5.
Oa casos não prev:t.!lto.!l -nQ contrato

cem

A reapcnsL),bilidade aos sócios quotistas
na forma do artigo 2~ "in fine" do . Decreto nl'l- 3 a 708 de J.O àe. janeiro de 191~
fie'!: exprQ$sam~ntã limite.da a importân-

F.

c~a do ci)pita.l ·sod"'L

p r l!!50nto instrumento em 06 (seis) vi::ls de iguol I:eor e

por -estarem assim jUlItOll o contratados,

ólsa~,nãm

fQ:l:II\a, com as I:cl!!ltcrnu.nhas ab3!xO, para os ofei1::o5

C1'UlSU1&

61

A gerência da soç:iedadel!:ier<Í
exere~da
por ambo& os sóciotl, ilDSim como o
U/50
da dcnominaç50 social. da· forma
guir:

Primoiro

a

~F~iu e do d.iroito.

-

Para fimar contr:!l.tos em 'gQral, inclua!,

de

os cócios. Todavin, nl1 au~õncia dostee.
podBrtto out.orgar momàilt:.O n(lU0le que pei:
lfIiUlncor. n~o hnvt:ml0 n(]ca!:l~lrlad(!_do !J'Qjô~ n\;rüvi;s do irwt:rulI\(~nto público. 008-L."u)o::;"

p ...

r.,

\";,"1.0.

o

Gi~ ~~90

Droyfu. .

"7~~....
.MQ'2:1~11d;allrchnn:Jo

in::õl,rumcoto 'p~-t;rj.;i

cular.
Para II prií.-t:ica de atos do eimplcs rotinll, no tocanta a oxpedição do:!. cort:cspon.
d~ncii'l. recibos C: endossos de

cheques
para· dop6si"to ·Nn"t::onta!r1;Jnnr::ária-:5-sa-':3,!2
cicdade. s~rá. ncc.ll55ária apcnal!) a á:ll5inatura individual dl2 qualquer

doIS. s6-

cio~.

Torco:l.ro

o
~e

tJC-

ve de emprc$ztimos, títulos',
crédito.
cheques c quaisquer ,outros documentol!J •
$~jaJ!l de qUe ntLturc28 foro!" quo
envolvM).. re~pon<;j),bilidi!ldc e:ta sO:ic:.-dade, farSCl'-à ncco!:míria a :.:essi.natut".:L d~
ar.'Ibo5

Segundo

no

cial, tser50 .resolvidos d~ acordo
~
Lei. nt :poa a~ 10 dê. janeiro do 1919 e a Lei n!'l 4726 de 13 de
julho de 1965~

quo. dil!Jpõ~ a
Primei:ro

8E,

um

óc~se9 eventos, os h~vere$ do· s6cio mo.=:
to, incapacitado', C??,cluído ou retir~nte
'serno c<llculhUOS com h"se no ú1timo h3lanço lcvunt<'l(_lo pelil.' socic:!t1a~·e 15crão
par,:lOs 'em 36 (.tz:inta a seis)
parccl<lg,
iguais. mensais e s~cc'!:;5ivaa, ",cresci f3ac de corrcç::i.o monct,5ria. d~
llcordo
com n varil1ç50. nominal d,'18
ohrigaçüo!'l
do 'l'ccour~~nncio":nl (OTn' c), além
do.a

dividido em
~:_:~~:,:~~_li_OOO:OOO (rJqis miJ.ll{j{]z) de quotas, no
"").~'~'~"~~.~~~-"~:~:5'~':,)'''10r
ôe
~
i,ao
(tlIIt
cruz<ldo),
cada uma,
u

f-:

exClu-

s5.o ou retirada da um dos s6cios. a
ciadade niío SQ dis5Qlv9rá..Ocorrendo

tp.Jnpo

nÂVIO KISS LUII'rJ\1)h.

Na consti..tuiç:Io dB procur<'ldorefl ~ noma
da sociedade, deverão os respect~vo5X11!
trumento$

~spercificar

05 atos que P.Ode-

r~o ser praticados. além da terem pr""zo

de validade dr:?1:erminndo5.
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pc\o·"Vru~cnte. 1':1.5trumento, 0" abal,ço

CAMARGO DREYFUSS

ass1nadoc. 'ANDRÉ

GILBERTO DE

e. MARIZILDA ARCHANJO. únicos sócios do

Sociedade

Terça-feira 12 15103

nh!:1ro. no valor total dI!' CZ$l.OO.O.OOO.OQ<urn mÚhD.a ·de

cru~8do.)1

p,·... ,:o máxlmo de 60 C"escenta} dias.

por quotas de 'respon15abL11dade limitada, RÁDIO KISS LIHITADAa. con-

raNJo Contrato Soclal arquly_do na junta Comercial dô Estado dE! são

(JUCttl~tos

JJnul0. sob. nl: 35.208'.282.369 elll 07.10.1988.' resolvem de pleno e co-

I\r,dré Cllberto de

mUl'lI llcordo o que 8C aeEUC:

C:u:.:..rco

Quotas

Dreyfucc

..........==~::-::;;;;;;)

1.000.000

CZS1.000.ooo,oo

1~:.rl~llda Archnnjo 1:00~.OOO

X.

Alterar a .denomlQA.io Bocial de RÁDIO XISS LIMITADA. pnra

TELEÇQHUNICAÇÕES LIMITADÁ.

o

t

&

den,ominação t'.mtBsia

Valor

CZ$l.OOO.ooo.oo

KISS

Tat.1Il1 2.000" 000

de "IlRADIO

Y.ISS", para "KISS" i

~ J'rlmelro - A
n. RctttteAr o ,endereço d • • • d.••001.1, que no contrllto conatou c.2Rua Cardoso d. AIMlda. nl 704, 61 IlJ1dar. conjunto 162, pa-

1tO~

'ra; Rua Cardoso Jl.

"~D81d~,

nl '104. 16' andar, apt' 162.

responsabtl1dade dos sócios quotistas na .1'ama do ar-

tigo

2' "'in'fi~e"- do-Decreto

de 1.919'

n'. 3.108 de 10 de

Janeiro

1"1cn expressamente limitada à.Importância

do

capital sonlal.

nesta

Capl1:al;
CLÁUSULA 61

Il1.Jr.cJUlr, no contrato .ac::lal, a. cl.u8~laa 13',. VU e 1~ •• AdiR!!,
1...

reprOdu~lda. na con.oUet.ç;'o aqui ~provadà; ,

J.

re8olve~1I'!

IV.

as.1m co-

1"·r;';Il':1l.i na !:ocicdndc será exerCida por :.lmbo:.: os sócios

".':- C. U:;0 d:J.

dlJlJomin<.lçlÍi o Goclal •.da forma

a

GCeU1r:

'

oa quotiata. conll.2,

Para firmar contrn:os em~ inc3.~ c~prc~'t'~'

S .Prlmeiro· ..

mos, .titulas·de credito, cheques,e: qual-squcr outros ~
cutlÍentos, sejltr:l de·

qu~ natureza

torem;

que

t'tnvolvn:

responsabil1dade dOa ~oclcdad~, t'nr-se-a necessária
Moinatura do embos 03.nócio::. Todavia,

s6cial de KIS'S

'rEJ,&Ca:"UNIC~l~~~;i,l!l"á

neda soc1al na Ruo Ca.rdoso de Almeida., n l 704, 161

&ais ou

ou~roa

estabelecimentos

f!III

de

instrumento público. ba~tando. pAra tan~o. o lnatrume!l
to particular.

sul\.

~ptl t~21

na Comarca da capital d~ste El!<1,ll.cic), 9,odCflc\l> abrir 1'111ale\

ausência
pel"lllane_

·cer. não havendo nece~sldade de que nejo. através

,~ r.':.JF quotas de responsabilidadê am1tada' e, 81 rará sob

dcnoml'Jl~çrlo

a

na

déste., poderão outorgar mnndato àquele que

oucur-

quaiquer parte do tertltor:1o na..

S Segundo -

ParA

8: prlÍtica

de atos de nimplc8 rotina. no tocante, a

expedição de correspondência, recibos e endossos

c10rial.

de

cheques para depósito em contas bancárl3.5 da 80ciedade
serÁ

PARÂCRAFO ÚNICO _ A Sociedade identificar-se-á. alnda_ com a danom!

n~ceBaárln Ilpen48

a olUJslnatura

lndlvldua~

do qual

quer doa SÓCi084

nação fllf\taa1a de Il~;tSSH'.

, Terceiro - Na cansti tuiçiio de procuradoras em nome da aoeledade •

cLAUSULA 2 1

deverão os respectivos inlltrumentos eapeoU"le.u· o.
A Sociedade terÁ por objet:f.vo

8S

-

....

tos que poderÃo ser praticÂdoa. alálD de tere. pruo de

atividades abaixo delinelid_=

validade determinndo8 •

• ) A distribuiçÃo, prOdução, venda, licenciamento ele, progrRmllc ão n~,

c::ional e estrangeira e, ainda. a divulg~çito de programa!s etc ?llri
ter educativo, cul'tural, histórico. Int'ormativo. recreativo, di..
vulgatlvo. noticiários. de lll2.er, de Ilsporteb, 'in:f'ftntil.

finan-

ceiro, entre outros, promovendo AO mcamo tempo. maroKetlng, a pu-

blicidade comerocia~. 'putoa satisfAzer- 08 enCArgos da empresA
Bua

e

nec128sárla expansão de acorclo com o que dispõe o arti&o 3 ' do

Decreto n' &2.795 de 31 de outubro de 19G3 e, n08.11mltetl

t'txa-

do&..e formAS cntabelecidal!!J em leg11510çiio espeeir.iea~

cLÁUSULA e-

~e um d08 nónoclC'da~~ .não Ge dissolverá .. Oc~rrcndo __ des!le:s eVCnt.os •

Em c.ano de: morte, incapacidade. exclusão ou retirada

11 SDc1edad~ poderá participar de outras sociedodoD' como sóciA. quo-

~.J._{
. ;u.... l:':ltiJli(
\.:h_
~
'
'
..~."
o~.!ltc, 8~
~~ll?u]ndOs Com bnse no ul1:!mo balll!"(;.:, lCV;'l,lta o pela ·GoClcdà.de e se_

rão pagos CJ!l 36 (,trinta c .!!e1s}··parClUas· 19UDÍl'I. nu;msftla e Duce.sivA.

CLÁt1SULA. ",.

,; 'I'J~:,ç;üo da soc'iedade será por tempo indetermln.todo e inlciaroá suas
'"/ldr.do:l~

li.

os haveres do socio mar.to. incapacitado

tJsta .ou acionista.

...

doc,

-:rC.CI'daa de corre9~o ItnnotlÍrla. de acordp eOrll a' varla~ão da. Ob~1.Ei!
coe. do ~e.ouro Racional t"O'lN'ÍI)~ 6.1~1o'I dali' Ju'ros lea:ala.

de 111'1l!dlato.
CLÁUSULA 9-

o cApi~a1

A Soc-~edadc se

Boelal será' de CZS2.00!l.COO.OO (dois milhões de cruzados),

divIdido em 2.000.000 (doh mllhões) de quotas. no 'valor de
(um cruzado), cad.a

~Illll. ;ntclrilmen~c'.çubscrlt~ pcl!>.!!

c'z$1.00

sbclos da

'compromete a observar com rigor, as leis, dec:re:tos. l"'!;

gu1amel:!tos e quaisquer d!"cisões do Ministério das C~munlcações. refcre~tcs a lenls'1.ilç;a~ ae radiodifusão sonora e de serviços especIais em

p;aro.l, 1I)cluindo de sons.

guJnte torme.:
CLÁUSULA lO'~

l-André Gilberto de Camo.rgD Drey!'UB8. Dubacr:e....e 1.000~gOO(Ud m'i~hão)
de

quota~. no vai~r total de CZS1.000.000.00(um milhÃo de Cru7..lld03);

2-Y.aro1:dlda Archanjo. subscreve 1.000.000 (um milhão) de quotas,
vBlpr total do 0251.000.000,00 (um milhão de

Os nódoa real1:r;am nearte ato. era moeda corrente no Paio.
corrQGpondent~

nO

ç~l12:ad.OS).
a

parcela

·CLÁUSUI...o\ 11"

• 5~ (cinquenta parcento) do ,capital 8ubscri,to,

importância do CZU.OOO.OOO.'OO (um milhÃo do CNzadoB) C. Obl"lSUl-.O

II tn\.C~3rAU:!.r o. roestante. 5~ (cinquenta po~ento). tRllb~... df.-

Em 31 de dezembro de c.ada ;lnO,
t;ivo, c 1?<li?sivo l

sendo npurados os lucros ou prc.juizos. os quais,

~e-'

15104
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I •

• :.ia rcp,J.rt1do3 ou. ouport?,jOS pelos ~ócios na proporção de suas quotas
partes do c"apital social. Assim corr,:'

poder';, a sociedade levantar b~

it:.lJ.f;OS intermediários, trimestrais 01.', 'scrrcztro..is,

para

dintribu1çào

oo'c 'luc'rOQ.· z\·pur~dos.
CLÁUSULA 12'

O:,; ca~oo não previstos no contrato social, serão resolvidos da acordo
Com o fJlIl' dicpôc:

la

Lei nt 3.708 de 10 de janeiro de 1.919 e R Lei

nt

1l ....7';'ó·dc lJ..de,julho- de 1.965.
CLÁUSULA 13a

!l~, q.I.lot~\S ou n9Çíc[> rcprC5cmtaUVll.8 do car;i tal E:ocial s;';o 'inalienáveln
e ;1npoucíon<Ívci$ 11 estr;:"n?cjros ou PCSSCla.:; j •.u'"f.di:BSo

DEHgN5TR.f\çRo DE RECURSOSTEUHCOS

··.-----~------·CLÁUSULA' 1 4 ! " - - · - - · - · - - - - - - - - - - o - -

1} TRANSMISSVR:

NenhulTlA. alteração contratual ou estatutária poderá ser rea.l1zaa",

a préV:la autorização do Mtnistá~10 dno Comun1caçÕe~.

1.1

1.2
CLÁUSULA.15

Fabricante·: BANDEIRANTES ELETRÔUICA
~

Tipo/Modelo: FM - lOGOA

11

ps Adr:Jinistradorcs deverão ser brasileiros natos e a investidura
car:nos, somente poderá bcorrer. depois de terem sido aprovados pelo Mini :;:t.,~rj o das Comunicações."

2) IiISTEMA IRRADIMt"tF.::

Elese-se o 1'oro desta Comarci"'l., p . : sra dirllalr qURlsquf'~.r

controvérsias

nH -

2.1

Frlbricante:

2.2

Ti po/Mode10: BECP

TELE-ELET[(ÕU1CA I.TDA~
~

2L

s5.o Paulo, 19 de abril de 1989.

".W
;Zlti
G~i d~j{<éYfUSS
u

A:/

Dir,

Parecer
PARECER N9 8, DE 1989
(Da Comissão de Constituição e Justiça e Redação)
Opinou a respeito da Consulta encaminhada através da Mesa, "quanto à inteligência de dispositivos
constitucionais relacionados com o regime jnrídico
dos servidores da União e sua aplicabilidade, ou
não, ao pessoal da Câmara dos Deputados, bem
como sohre o alcance do poder de deliberação daquele Colegiado"; I - qne o regime jurídico dos
servidores dos Três Poderes da União é único; 11
- e que a Câmara dos Deputados pode ditar regras
relativas ao regime jurídico de seus servidores, desde que estas não contrariem as fixadas em lei de
iniciativa do Presidente da República sobre a matéria.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, ao apreciar ao Consulta sln', de 1989 - do Sr. Presidente da
Câmara - que "submete à considcração da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação a consulta encaminhada à Mesa, pelo Diretor-Geral da Casa, quanto
à intcligência de dispositivos constitucionais relacionados com o regime jurídico dos servidores da União
e sua aplicabilidade, ou não, ao pessoal da Câmara
dos Deputados, bcm como sobre o alcancc do poder
de deliberação daquele Colegiado, previsto no art_ 51,
IV, da Carta Magna", decidiu unanimemente, nos termos do parecer do relator: I - que o regime jurídico
dos scrvidores dos Três Podercs da União é único; II
-que a Câmara dos Deputados pode ditar regras relativas ao regime jurídico de seus servidores, desde que
estas não contrariem as fixadas em lei de iniciativa do
Presidente da República sobre a matéria.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Jobim, Presidente, João Natal - Vice-Presidente, Arnaldo Moraes, Bernardo Cabral, Carlos Vi-

nagre, Leopoldo Souza, Harlan Gadelha, Hélio Manhães, José Dutra, Michel Temer, Nilson Gibson, Plínio
Martins, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Theodoro Mendes, Tito Costa, Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézcr Moreira, Evaldo Gonçalves, Francisco
Benjamim, Oscar Corrêa, Messias Góis, Ney Lopes,
Paes Landim, Horácio Ferraz, Jorge Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa Seixas, Gérson Peres, Benedicto Monteiro, Roberto Torres, José Genoíno, José
Maria Eymael, Marcos Formiga, Aldo Arantes, Jovani
Masini, Lélio Souza, Ubiratan Aguiar, Alcides Lima,
Jesualdo Cavalcanti, Jorge Arbage, Adylson Motta e
Rodrigues Palma.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. -Nelson
Jobim, Presidente - Michel Temer, Relator.
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO
RelatóriQ
O ilustre Presidente da Cãmara dos Deputados, o
nobre Deputado Paes de Andrade. com cspeque no
art. 32, III, c, do Regimento Interno, vem de encaminhar, para a manifestação deste Órgão, consulta dirigida à Mesa pelo Diretor-Geral da Câmara dos Deputados, dividida em duas indagações, a saber:
I - "o estatuto dos funcionários públicos civis
da União será único, vinculando os Três Poderes,
ou simplesmente definir-se-á pela lei de iniciativa
do Prcsidente da República a sua natureza (estatu
tária ou outra), cabendo a cada esfera de podeI
elaborar as normas que a regem?";
- (Admitindo resposta pela afirmativa em relação à primeira alternativa constante da indagação
retro, coloca a consulta a indagação subseqücnte.)
II - "em que medida se aplica na prática a
disposição do art. 51, transcrito, que dá à Câmara
dos Deputados competência privativa para dispor
sobre sua organização e funcionamento?".
Coube-nos, por distribuição do ilustre Presidente desta Comissão, a tarefa de buscar orientar, se de tanto

?7J~dd'""--/l~A-.7,·Q

iari~lda

Archanjo

Diretora

formos capazes, a manifestação -deste Orgão sobre a
consulta que nos é ora presente, que é o que intentaremos fazer.
É o Relatório.
A primeira indagação decorre do mandamento constante do caput do art. 39 da Constituição Federal, que
assim reza:
"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios instituirão, no âmbito
de sua competência, regime jurídico único c planos de carreira para os scrvidores da administração púlbica direta, das autarquias e das fundações públicas."
O exame desse preceito revela pontos fundamentais:
a) cada esfera de governo (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios) terá um único regime jurídico
para os seus servidores; b) esse regime jurídico - por
ser único - aplicar-se-á, genericamente, aos poderes
constituídos dessas 'esferas de governo; c) organizarse-ão, igualmente, planos de carrcira, em cada esfera
dc govcrno e em cada poder.
Ao lado desse preceito, outro deve ser invocado.
É o art. 51, IV, da Constituição Federal, que dácompetência à Câmara dos Deputados para dispor sobrc sua
organização e funcionamento.
Outro, ainda: o art. 61, § 1', lI, c, que confere iniciativa exclusiva do Presidente da República para dispor
sobre o regime jurídico dos servidores públicos da
União. Dentre eles, o do Poder Legislativo.
Daí se infere que o regime jurídico a ser adotado
na Câmara há de ser o adotado por lei de iniciativa
exclusiva do Presidente da República.
A existência, por outro Jado, na Lei Maior, da competência privativa da Câmara dos Deputados, para dispor
sobre sua organização e funcionamento leva-nos a concluir - sustentados na regra de hermenêutica de que
a lei não comporta disposições antagônicas - quc, se,
no geral e em face da determinação maior de um regime
único para os scrvidores de cada uma das Unidades
Federativas, é ele de ser observado em cada qual das
respectivas administrações. Mas. isto não impede que
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a Câmara dos Deputados exercite sua competência privativa relativa à fixação de regras sobre a sua organização e funcionamento com fulcro no art. 51, IV, da
Constiruição Federal. E que venha a inscrever, no Direito legislado regras próprias ligadas ao regime jurídico
de seus servidores, justamente decorrentes de peculiaridades inerenres ao exercício das funções legislativas.
Foi justamente em razão disso e mediante interpretação harmônica do ar!. 39, caput da Constituição Federal, como ar!. 51, IV, que o legislador do Regimento
Interno, fixou, no art. 15, XVII, da Lei Interna desta
Casa, que à sua Mesa compete:
"propor, privativamente, à Câmara projeto de
resolução dispondo sobre sua organização, funcionamento, polícia, regime jurídico pessoal."
Regime jurídico, este, que serã o adotado na lei de
iniciativa do Presidente da República mas que será
adaptado às peculiaridades de cada Poder, com vistas
a harmonizar o art. 39, caput, da Constituição Federal
com o ar!. 51, IV. Tem a Câmara portanto, uma espécie
de competência residual nessa matéria. No exercício
dessa competência' residual, para atender às peculiaridades inerentes ao exercício da função legislativa, pode a Câmara dos Deputados ditar normas adequadas
à sua organização e funcionamento e bem assim as destinadas a regular, sobre determinados aspectos, situações
afetantcs do regime jurídico de seus servidores, mas
jamais podendo elas - porque de natureza supletiva
- importar modificação daquelas gerais, fixadoras do
regime jurídico de todos os servidores públicos civis
da União, que são e serão as constantes da lei que
se traduz no Estatuto de todos esses servidores.
Assim, respondcmos:
Voto,
Quanto a indagação I:
O regime jurídico das relações dos servidores dos
três Poderes da União, com as respectivas administrações, é único, ditado através de lei da iniciativa do
Presidente da República, consoante a previsão constante do art. 61, lI, c, da Constituição Federal;
Quanto à indagação lI:
A nnicidade do regime jurídico regente das relações
de todos os servidores da União com as administrações
dos seus Poderes não impede que a Câmara dos Deputados, em decorrência da competência privativa que detém, conforme fixado no ar!. 51, IV da Constituição
Federal venha a ditar regras relativas ao regime jurídico
de seus servidores. As regras relativas ao regime jurídico de seus servidores não podem, contudo, contrariar
as fixadas na lei de iniciativa do Presidente da República.
Este, salvo melh'or juízo, o nosso pareccr, respondendo à Consulta sln', de 1989, remetida a esta Comissão pelo Presidente da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989. - Michel
Temer - Relator.
OFÍCIO GP-O 2598/89, DE NOVEMBRO DE 1989,
ENCAMINHANDO CONSULTA DO SR. DIRE:
TOR-GERAL
Senhor Presidente:
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
submeter à elevada consideração desse Órgão Técnico,
nos termos do arl. 32, lII, c, do Regimento Interno,
a consulta encaminhada à Mesa, pelo Diretor-Geral
da Casa, quanto à inteligência de dispositivos constitucionais relacionados com o regime jurídico dos servidores da União e sua aplicabilidade, ou não, ao pessoal
da Câmara dos Deputados, bem como sobre o alcance
do poder de deliberação deste Colegiado, previsto no
art. 51, IV, da Carta Magna.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço. - Paes de Andra.
de, Presidente da Câmara dos Deputados.
Senhor Presidente:'
Foi constituída, com base no Ato da Mesa no 148,
de 1989, Comissão Técnica Especial de funcionários
para pràjetar a reformulação das estruturas funcional
e administrativa da Câmara dos Deputados.
Em andamento .os trabalhos 'dos grupos dessa comissão, indentificou-se dúvida de interpretação, dentre
seus membros, sobre questão fundamental para o de-
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senvolvimento dos projetos, quanto à autouomia da
Câmara dos Deputados para - a partir do momento
em que se defina, por lei de iniciativa do Presidente
da República (cujo projeto já está em tramitação ua
Casa), que o regime jurídico único dos funcionários
públicos da União será o estatutário - instituir estatuto
próprio, regulamentador do regime dos seus funcionários.
As disposições constitucionais em exame são as seguintes:

Parágrafo único. Feitos os cálculos da representação dos estados e do Distrito Federal, o Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos Tribunais Regionais Eleitorais e aos partidos políticos o número de vagas a serem
disputadas.
.
Art. 2' Nenhuma unidade federada terá menos de
oito nem mais de setenta deputados.
Ar!. 3' Esta lei vigorará a partir de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

"Ar!. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal c os Municípios instituirão, no âmbito de
sua competênéia, regime jurídico único e planos
de carreira p~ra os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
Ar!. 51. Compete privativamente à Câmara
dos Deputados:

Pretenderam. sempre as unidades mais desenvolvidas, que O critério da representação numérica da Câmara dos Deputados se baseasse no número de eleitores,
mas vigorou, no texto constitucional, o cálcuio pela
população.
Ao legislador ordinário, diante do art. 45 e seus parágrafos, só resta estabelecer o número dos deputados.
Optamos por seiscentos, em benefício das unidades
de população média, tendo em menores garqntidos seis
deputados, satisfatoriamente.
Sala das Sessões.
- Paulo Marques.

IV - dispor sobre sua organização funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção
dos cargos, empregos e funções de seus serviços
e fixação da respectiva remuneração, observados
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
Ar!. 61.
.
§ lo São de iniciativa privada do Presidente da
República as leis que:
II - disponham sobre:
c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade."
A pergunta deduzida do confronto dessas disposições
é a seguinte: o estatuto dos funcionários públicos civis
da União será único, vinculando os três Poderes, ou
simplesmente definir-se-á pela lei de iniciativa do Presidente da República a sua natureza (estatutária ou outra), cabendo a cada esfera de poder elaborar as normas'
que a regem?
Ou seja: definido que o regime jurídico único de
que se trata será estatutário, pode a Câmara dos Deputados baixar livremente o estatuto dos seus funcionários?
E ainda, no caso de parecer contrário a essa possibilidade, perguntar-se-ia: em que medida se aplica na
prática a disposição do art. 51, transcrito, que dá â
Câmara dos Deputados competência privativa para dispor sobre sua organização e funcionamento?
Tratando-se de matéria constitucional de alta indagação e complexas repercussões, submeto o assunto à
elevada consideração de Vossa Excelência.
Brasília, 24 de novembro de 1989. - Adelmar Silveira
Sabino, Diretor-Geral.

Projetos
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N" 80-A, DE 1989
(Do Sr. Paulo Marques)
Disciplina a fixação do número de Depntados,
nos termos do art. 45, § I', da Constituição; tendo
parecer, da Comissiío de Constituição e Justiça e
Redação, pela constitucionalidade, 'Juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.
(Projeto de Lei Complementar N' 80, de 1989,
a que se refere o parecer), tendo anexado o de
n' 89/89.)
O Congresso Nacional decreta:
Arl. l' Proporcional li população dos estados e do
Distrito Federal, o número de deputados não ultrapassará seiscentos representautes, fornecida, pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
no ano anterior às eleições, a atualização estatística
demográfica das unidades da Federação.

Justificação

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.............. ···········..TITü"Lo·iv····························
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
SEÇÃO I
Do Congresso Nacional

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcionaI. em cada Estado. em cada Território e no Distrito
Federal.
§ I' O número total de deputados, bem como a
representação por Estado e pelo Distrito Federal, será
estabelecido por lei complementar, proporcionalmente
à população, procedendo-se os ajustes necessários, no
ano anterior às eleições para que nenhuma daquelas
unidades da Federação tenha menos de oito ou mais
de setenta deputados.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 89, DE
1989
(Do Sr. Adhemar de Barros Filho)
Determina critérios para o cálculo do número
total de representantes na Câmara dos Depntados
e da representação dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios para cada legislatura.
(Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n'
80, de 1989.)
.
O Congresso NacionaI decreta:
Art. l' O número total de representantes na Câmara dos Deputados, bem como a representação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios, para cada
legislatura, será fixado de acordo com o disposto na
Constituição Federal e nos termos desta Lei Complementar.
Ar!. 2' são limites constitucionais:
I - o número mínimo de 8 (oito) representantes
para 'os Estados e o Distrito Federal;
II - o número máximo de 70 (setenta) representautes
para os Estados e o Distrito Federal: e
IH - o princípio da irredutibilidade de representantes dos Estados e do Distrito Federal em relação
li Legislatura 1987-1990.
Art. 3' A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - FIEGE, fará publicar, no Diário
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Oficial da União, no primeiro trimestre da terceira sessão legislativa de cada legislatura, as estimativas das
populações dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios no dia 31 de dezembro do ano anterior.
Parágrafo único. Na Legislatura 1987-1990, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- FIBGE" publicará, no mês de outubro de 1989,
as estimativas referidas no caput, as quais servirão de
base para o cálculo do número total de representantes
na Câmara dos Deputados na Legislatura 1991-1994,
bem como da representação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, tomadas como estimativas
das populações da legislatura anterior as do dia 31 de
dezembro de 1984.
Ar!. 4' O número total de representantes na Câmara dos Deputados para a legislatura subseqüente será
calculado com base nas estimativas previstas no artigo
. anterior, observados os seguintes critérios:
I - divide-se a estimativa da população total do País,
na legislatura pela estimativa desta população na legislatura imediatamente anterior;
H-multiplica-se o número obtido no inciso anterior,
desprezadas a quarta casa decimal e subseqüentes de
sua parte decimal, pelo número total de representantes
na legislatura;
III - o produto obtido, desprezada a parte decimal,
será o número de representantes na Câmara dos Deputados na legislatura subseqüente.
Art. 5' A representação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios será calculada, para a legislatura subseqüente, com base nas estimativas das populações na legislatura, de que trata o artigo 3' desta lei
complementar, observados os seguintes critérios c etapas:
I - a cada Território serão atribuídos 4 (quatro)
reprcscntantes;
H - divide-se a diferença entre o número total de
representantes na Câmara dos Deputados, de que trata
o inciso HI do artigo 4', e o número total de representantes dos Territórios proporcionalmente às populações
dos Estados e do Distrito Federal, considerando-se,
nos resultados da divisão proporcional, até a segunda
casa decimal;
IH - o somatório do número de representantes que,
em cada Estado ou no Distrito Federal. tenha excedido
o limite constitucional de 70 (setenta) representantes,
desprezada a parte decimal da soma, será dividido proporcionalmente às populações dos demais Estados ou
Distrito Federal, considerando-se até a segunda casa
decimal nos resultados da divisão proporcional;
IV - a cada Estado ou ao Distrito Federal será associado um número de representantes igual à soma dos
resultados das divisões proporcionais de que tratam os
inciso II e UI, excetuados os Estados ou Distrito Federal
que, na primeira divisão proporcional (inciso I) tenham
obtido um número de representantes superior 1 70 (setenta);
V ~ atribuem-se a cada Estado ou ao Distrito Federal, quando possível;
a) 70 (setenta) representantes, quando tenha excedido o número de 70 (setenta) seja no resultado da
primeira divisão proporcional (inciso I) seja no número
a ele associado de que trata o inciso IV;
b) 8 (oito) representantes quando tenha atingido
'em número associado (inciso IV) inferior a 8 (oito);
VI - divide-se o número residual de representantes
ainda não atribuídos na forma dos incisos I e V proporcionalmente às populações dos Estados ou Distrito Fe'deral a que ainda não tenham sido atribuídos representantes, tomando-se os resultados da divisão proporcional com 3 (três) casas decimais:
VII - associa-se a cada Estado ou Distrito Federal
referidos no inciso anterior a parte inteira do número
obtido na terceira divisão proporcional (inciso VI);
VIII - promove-se o ajuste em cada número associado de que trata o inciso anterior, subtraindo ou adicionando, quando necessário, um número mínimo de
representantes, para cada Estado ou Distrito Federal,
de forma a cumprir de maneira estrita os liq1Ítes constitucionais definidos no artigo 2';
IX - havendo representantes ainda a distribuir, associa-se um representante a mais ao Estado ou ao Distrito
Federal que não tenha sido objeto do ajuste previsto
n" inciso anterior e que tenha exibido maior resto na
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terceira divisão pr9yorcional (inciso VI), repetindo-se
o processo, tomando-se o resto imediatamente inferior,
até que não haja mais representantes a distribuir; inversamente, havendo sobras de representantes, associa-se
um representante a menos ao Estado ou Distrito Federal que não tenha sido objeto do ajuste previsto no
inciso anterior e que tenha exibido menor resto na ter·
ceira divisão proporcional, repetindo-se o processo. tomando-se o resto imediatamente superior, até que não
exista mais sobras de representantes;
X - atribuem-se aos Estados ou ao Distrito Federal
referidos no inciso VI os números de representantes
resultantes da associação determinada pelos incisos VII,
VIII e IX.
Parágrafo único. Havendo mais empate nos restos,
nos casos previstos no inciso IX, o desempate dar-se-á
tomando-se tantas casas decimais quantas necessárias
da divisão proporcional referida no inciso VI.
Ar!. 6' O Tribunal Superior Eleitoral baixará, no
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta lei complementar, as resoluções necessárias
à sua execução.
Art. 7' Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 8' Revogam-se as disposições em contrário.

e reflexão, exercitando vá,rios modelos, chegamos à parte substantiva do projeto.
Para chegar a esta parte substantiva, assumimos a
hipótese de que O princípio da proporcionalidade da
representação em relação às populações dos Estados
e do Distrito Federal é o princípio mais geral e que
. consubstancia a intenção maior do Legislador Constituinte. Criamos, assim, uma metodologia que permitisse a quebra desta proporcionalidade tão-somente nos
casos em que a Constituição estabelecesse algum outro
princípio menos geral, - sejam nos limites constitncionais mínimo e máximo, da irredutibilidade das atuais
representações ou da atribuição fixa de quatro representantes para os Territórios.' Fora disso, é de se esperar
que se um Estado tenha, por exemplo, 5 milhões de
habitantes e 18 representantes, qualquer outro Estado
com o dobro da população tenha o dobro de representantes. Fugir disso e, dando-se os devidos descontos
para as necessidades de arredondamentos, de natureza
matemática. seria desatender aos mandamentos consti,tucionais.
Cremos que o nosso projeto provê isto. E provê mais:
tivemos que estar atentos para fecundar uma proposta
que não se circunscrevesse à atual conjuntura demográfica do País (se o Distrito Federal, amanhã, contar
com uma popnlação equivalente à de São Paulo, por
exemplo, isto está previsto no projeto); tivemos que
prever, e regular, a hipótese de criação de Territórios;
previmos casos de empates, etc.
Como bem o podem notar os ilustres congressistas,
o assunto é árido e. certamente, será objeto de muitos
aperfeiçoamentos e correções ao longo de sua tramitação.
Parece-me, contudo, que o projeto atende à necessidade imposta pela Constituição, razão por que contamos com a sua substantivação em lei complementar.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1989. - Adhemar
.de Barros Filho.

Justificação
Os parágrafos l' e 2' do artigo 45 da Constituição
Federal estabelecem:
"§ I' O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos
ajustes necessários, no ano anterior às eleições,
para que nenhuma daquelas unidades da Federação
tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.
§~" Cada Território elegerá quatro Deputados.

Já o § 2' do artigo 4' do Ato das Disposições Constitucionais Transitõrias determina:
"§ 2' É assegurada a irredntibilidade da atual
representação dos Estados e do Distrito Federal
na Câmara dos Deputados."

Disso, se depreende que haverá de surgir um projeto
de lei complementar disciplinando o assunto: há que
se propor uma metodologia que nos permita, em cada
legislatura (no ano anterior às eleições):
a) calcular o número total de representantes na Câmara dos Deputados para a legislatura subseqüente;
e
b) calcular o número de representantes para cada
Estado e para o Distrito Federal.
Propomo-nos, com o projeto de lei complementar
que ora apresentamos, regulamentar o assunto.
Quanto ao número total de representantes na Câmara
dos Deputados, não existem maiores dificnldades, já
que a Constituição determina o seu crescimento "proporcionalmente à população" e insinua que o ano de
referência populacional seja o correspondente ao da
segunda sessão legislativa de cada legislatura (ajuste
far-se-á "no ano anterior às eleições" - § 1", ar!. 45).
O problema maior reside na metodologia que se há
de propor para a representação dos Estados e do DistritoFederal, eis que snrge uma difícil problemática
que é a de conciliar e equacionar os seguintes princípios
constitucionais:
a) as representações dos Estados e do Distrito Federal serão proporcionais às populações;
b) nenhum Estado ou o Distrito Federal terá menos
de 8 (oito) representantes;
c) nenhum Estado ou o Distrito Federal terá mais
de 70 (setenta) representantes;
d) nenhum Estado ou o Distrito Federal terá reduzida a sua atual representação na Câmara dos Deputados;e
e) cada Território terá 4 (quatro) representantes.
Para elaborar nossa proposta, partimos do princípio
de que os cinco postulados definidos pela Constituição
,exibem igual hierarquia coercitiva. Assim, tivemos que
compatibilizá-los cuidadosamente de tal sorte que um
princípio não invalide o outro. Após exaustiva pesquisa

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
SEÇÃO I
Do Congresso Nacional

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcionaI, em cada Estado, em cada Território e no Distrito
Federal.
§ I' O número total de Deputados, bem como a
representação por Estado e pelo Distrito Federal, será
estabelecido por lei complementar, proporcionalmente
à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no
ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas
unidades da Federação tenha menos de oito ou mais
de setenta Deputados.
§ 2" Cada Território elegerá quatro Depntados.

ATO DAS DISPOSIÇÓES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 4" O mandato do atnal Presidente da República terminará em 15 de março de 1980.
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§ 2'" É àsscgurada a irrcdutibilidade da atual representação dos Estados e do Distrito Federal na Câmara
dos Deputados.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO
I -'- Relatório
Chega a esta Comissão o pro,ieto de lei complementar
em epígrafe, ao qual foi anexada, por tratar de matéria,
análoga, iniciativa do ilustre Deputado Adhemar de
Barros Filho.
, O projeto do ilustre Deputado Paulo Marques estab.elece que "o número de-deputados não ultrapassará seiScentos representantes" e re.afirma o preceito constituo,
cional de que "nenhuma unidade federada terá menosi
de oito ou mais de setenta Deputados". Trata-se dei
uma proposta sucinta. Já o nobre Deputado Adhemar
de Barros Filho sugere uma complexa metodologia para
o cálculo do número total dc representantes e da rcpresentação dos Estados, Deputado Federal e Territórios.
Confome quer Sua Excelência, o número total de deputados seria flutuante, variando, a cada Legislatura, segundo o crescimento da população brasileira.
'Sobre a questão, dois dispositivos constitucionais ferem o assunto:
a) art. 45, §§ l' e 2":
"§ I' O número total dc Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo aos ajustes necessários, na ano anterior às eleições, para
que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.
§ 2' Cada Território elegerá quatro Deputados"; e

b) art. 49, § 2', do ADTC:
"§ 2' É assegurada a irredutibilidade da atual
representação dos Estados e do Distrito,. Federal
na Câmara dos Deputados."

Parecer
É de se notar que o § l' do artigo 45 da Constituição
Federal é taxativo quanto à faculdade da lei complementar estabelecer o número total.de dcputados. Neste
ponto em particular, uma leitura direta resulta:

"O número total de Deputados será estabelecido
proporcionalmente ã populaça0, .. ,
po~ lei c~~plementar,

O mesmo ocorre quanto à faculdade daquela lei de
estabelecer, também,' a representação dos Estados e
do J;)istrito Federal:
" ... a representação por Estado e Distrito Federal será estabelecida por lei complementar, proporcionalmente à população, ... :."
Mas o dispositivo constitucional não pára ai. Ele estabelece novas regras:
" ... procedendo-se aos' ajustes necessários, no
, ano anterior· às eleições, para que'nenhuma daque.
las unidades da Federação tenha menos de oito
ou mais de setenta Deputados." (grifamos!)
O grifo impõe-nos a: conclusão de que os "ajustes
necessários", referem-se à representação dos Estados
e do Distrito Federal.
.
Nenhum'dos projetos em análise, entretanto. tocou
no ponto fundamental do assunto:
';0 núme'ro total dc Deputados será estabelecido
P9r lei complementar, proporcionalmente à populaçâo..,"
Isto signifida que a lej.çomplementar haverá de ap9ntar, explicitam'ente. o número' total de representaT1tes.
Por.outro ladá., os "ajustes necessáriqs, no ano allteriar às eleições" .:'significam, na prática, a execução de
cálculos numéricQs que garanta,m a satisfação do manda-

mento constitucional de um número mfnimo de oito
e máximo de .setenta dêputados para os Estados e para
. o Distrito Federal. Seria um absurdo jurídico supor,
,aqui, que uma Lei Complementar, a cada ano anterior
às eleições, necessite ser edi.!.ada para a.i!:I~tar o número
de representantes por Estado e pelo Distrito Federal
quando estc ajustamento representa uma medida rotineira. quase de natureza administrativa. c que pode
ser implementada a nível de resolução, portaria ou ato.
Assim. é de se entender que um projeto de lei complementar que se proponha a disciplinar a questão aponte
uma metodologia que possa ser cumprida a nível hierárquico menos elevado na escala jurídica. Neste sentido,
o projeto do insigne Deputado Adhemar de Barros'
Filho acode bem à questão, onde propõc uma metodologia irrepreensível e remete os cálculos para o Tribunal
SUJ2erior Eleitoral.
A vista de tudo isto, optamos por apresentar um
substitutivo com a seguinte estrutura:
a) fixando em 550 o número total de representantes,
para a Legislatura (1991-1995).
b) prevendo o hipótese de aumento neste número
total. no curso de legislatura, no caso de incorporação,
desmembramento ou anexação de Estados;
c) atribuindo a ato do Tribunal Superior Eleitoral
a fixação. em cada legislatura (com exceção da atual),
no ano ànterior às eleições, da representação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
d) estabelecendo uma metodologia para esta fixação;
e) determinando a representação dos Estados e do
Distrito Federal para a próxima Legislatura. nos termos
do anexo ao projeto de lei complementar;
f) mantendo a irrcdutibilidade na próxima legislatura
da atual representação dos Estados de Goiás e Espírito
Santo que, pela metodologia usada, a tiveram reduzida.
Foi aplicado para estes Estados o disposto no art. 4',
§ 2' do ADTC. para os quais foi ele editado na Constituição Federal e se esgota com a edição desta norma
complementar.
g) determinando que os ajustes da representação total
e por Estados e Distrito Federal sejam feitos quando
da realização de censos demográficos do País, sempre
com vigência para a legislatura seguinte.
Quanto ao número total de Deputados, nada mais
fizemos que cumprir a Constituição no que diz: "Proporcionalmente à população". Ora. a população tomada como base foi a população de 1986 que elegeu os
atuais representantes do povo; já a população que elegerá os representantes para a legislatura 1991-1995 será'
a de 1990.
"
'
Em 1986, tínhamos 487 Deputados Federais. O acrés.
cimo populacional no período 1986-1988 foi de 4,29%
(IBGE), que aplicado sobre a base de 487 representa
508 representantes. A estes foram somados os 8 representantes do novo Estado do Tocantins, perfazendo
um total, em 1988, de 516 representantes.
'
De 1988 a 1990, a população brasileira terá crescimento de 6,56% segundos estimativa do IBG~, cujo
perccntual aplicado sobre os 51.6 representantes aí incluídos os 8 representantes dos novos Estados do Amapá e Roraima (4de cada) criados pela nova Constituição
e a serem eleitos em 199D.
Já para se obter a represcntação dos Estados e do
Distrito Federal para a próxima legislatura, utilizamonos da metodologia d<lfinida nos dez incisos do artigo
2' do Substitl,ltivb. tomando-se. como base de cálculo,
as populações das Unidlldes da Fcderação projetadas
para 1990. A população de 1986 é a estimada pelo IBGE
no seu Anuário Estatístico para 1989. A população de
199D foi estimada com base na taxa anual de crescimento
verificada entre 1985 c 1989 (esta Iiltima baseada no
Suplçmento do Anuário' - 1989) para cada Unidade
da Federação e utilizada para a estimativa de 1990.
As Tabclas: em anexo a este Parecer, ilus.tram claramente 'cada etapa do cálculo.
Voto .do, Relator
Somos, desta maneira, pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislati'la, e, no mérito, pcla
aprovação dos projetos de lei complementar em exame,
na forma do substitutivo.
Sala das Comissões,
de de 1989. - Mar·
cos Formilla, Relator.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
No>
.DE 1989
(Do Sr, Deputado Marcos Formiga)
Estabelece o número total de representantes na
Câmara dos Deputados e a representação dos Estados e do Distrito Federal e determina critérios para
o cálculo da representação para cada Legislatura
a partir da 4' Legislatura (1991-1995) e dá outras
providências.
SUBSTITUTIVO
Art. [, A Câmara dos Deputados. a partir da 49'
Legislatura (1991-1995). compor-se-á de 550 (quinhentos e cinqüenta) representantes do povo e os Estados
e o Distrito Federal terão suas representaçóes estabelecidas conforme o anexo a esta lei complementar e
definidas pela aplicação do disposto no art. 2'
Parágrafo único. O número de representantes na
Câmara dos Deputados poderá ser alterado. no curso
da legislatura. no caso de incorporação. desmembramento ou anexação de Estados no estrito núm~ro ?e
representantes necessários ao cumprimento conslttuclOnal do mínimo de oito ou do máximo de setenta representantes para os Territórios.
Art. 2" Em cada legislatura, com exceção da atual,
no ano anterior às eleições, o Tribunal Superior Eleitoral baixará Ato fixando a representação dos Estados,
Distrito Federal e Territórios para a legislatura subseqüente, observados os seguintes critérios:
I - a cada Território serão atribuídos quatro representantes;
U - divide-se a diferença entre o número total de
represen.tantes na Câmara dos Deputados e o número
total de representantes dos Territórios proporcionalmente às populações dos Estados e Distrito Federal
projetadas para o ano referente ao das eleições, co~side
rando-se nos resultados das divisões proporcionaIS. até
a segunda casa decimal;
lU - o somatório do número de representantes que,
em cada Estado ou no Distrito Federal. tenha excedido
o limite constitucional de 70(setenta) representantes,
desprezada a parte decimal da soma, será dividido proporcionalmente às populações dos demais Estados ou
Distrito Federal, considerando-se até a segunda casa
decimal nos resultados da divisão proporcional;
IV - a cada Estado ou ao Distrito Federal será associado um número de representantes igual à soma dos
resultados das divisões proporcionais de que tratam os
incisos U e IlI, excetuados os Estados e o Distrito Federal que, na primeira divisão proporcional (inciso I) .tenham obtido um número de representantcs supenor
a 70(setenta);
. .
V - atribuem-se a cada Estado ou ao Dlstnto Federal, quando possível:
a) 70 (setenta) representantes, quando tenha~ eX~e
dido o número 70(setenta) seja no resultado da pnmeua
divisão proporcional (inciso I) seja no número a ele
asssociado de que trata o inciso IV;
b) 8 (oito) representantes quando tenha atingido um
número associado (inciso IV) inferior a 8 (oito);
.
VI - divide-se o númcro residual de representantes
ainda não atribuídos na forma dos incisos I c V proporcionalmente às populações dos Estados e do Distrito
Federal a que ainda não tenham sido atribuídos representantes. tomando-se ovesultados da divisão proporcionaI com 3(três) casas decimais;
VII - associa-se a cada Estado ou Distrito Federal
referidos no inciso anterior a parte inteira do número
obtido na tcrceira divisão proporcional (inciso IV);
VIU - promove-se o ajuste em cada número associado de que trata o inciso anterior, subtraindo ou adicionando, quando necessário, um número mínimo de
representantes, para cada Estado ou Distrito Federal.
de forma a cumprir. de maneira estrita, os limites mínimo e máximo de representantes para os Estados e o
Distrito Fedcral;
Ix - havendo represcntantes ainda a distribuir. associa-se um representante a mais ao Estado ou ao Distrito
Federal que. não tenha sido objeto de ajuste previsto'
no inciso anterior e que tenha exibido maior resto na
terceira divisão proporcional (inciso VI), repetindc~-se
o processo, tomando-se o resto imediatamente infenor,
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até que não haja mais representantes a distribuir; inversamente, havendo sobras de representantes, associa-se
um representante a menos ao Estado ou Distrito Federal que não tenha sido objeto de ajuste previsto no
inciso anterior e que tenha exibido menor resto na terceira divisão proporcional, repetindo-se o processo, tomando-se o resto imediatamente superior, até que não
exista!Jl~ mais sobras de representantes;
X - atribui-se aos Estados e ao Distrito Federal referidos no inciso VI o número de representantes resul-

Dezembro de 1989

tante da associação determinada pelôs incisos VII, VIII
e IX.

de·ceÍlsosc demográficos do País e terão seus 'efeitos
na legislatura seguinte.

§ l' Havendo empate nos restos, nos casos previstos no inciso IX, o desempate dar-se-á tomando-se tantas casas decimais quantas necessárias da divisão pro- ~
porcional, referidas no inciso IV.

Art. 4° Esta lei complementar entra em ,JIigor n,a ~
data da sua publicação.
.

Art. 3" Os ajustes da representação total e por Estado e Distrito Federal serãC1,feitos quando da realização

i;ala das Comissões,
putado Marcos Formiga,

~rt. 5"

ANEXO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

UNIDADE DA
FEDERAÇAo
I

SAO PAULO
MINAS GERAIS
RIO DE JANEIRO
BAHIA
RIO GRANDE DO SUL
PARANÁ
PERNAMBUCO
CEARÁ
MARANHÃO
PARA
SANTA CATARINA
GOlAS
PARAIBA
PIAUí
ESPÍRITO SANTO
ALAGOAS
RIO GRANDE DO NORTE
AMAZONAS
MATO GROSSO
DISTRITO FEDERAL
MATO GROSSO DO SUL
SERGIPE
RONDÔNIA
TOCANTINS
ACRE
AMAPÁ
RORAIMA
TOTAL

Rev(}gam-se as disposições em~ contrário,
de de 1989. -DeRelato~.

DE 1989

NÚMERO DE REPRESENTANTES DO
POVO NA CAMARÁ FEDERAL 49ª
LEGISLATURA - (1991 - 1995)
70
61
52
44
35
35

'7-7
24
19
19
17
17

12
10
10
9
9

8

8
8
8
8
8

8
'8
8·

8

550 .
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T A BEL A I
QUADRO COMPARATIVO ENTRE A ATUAL
REPRESENTAÇAO NA CAMARA DOS DEPUTADOS E A REPRESENTAÇAO
PROPOSTA PELO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
,

UNIDADE DA
FEDERAÇAO
NORTE
RO
AC
AM
RR
PA
AP
TO
NORDESTE
MA
PI
CE
RN
P8
PE
AL
SE
BA
SUDESTE
MG
ES
RJ
SP
SUL
PR
se
RS
eENTRO..:OESTE
MS
MT
GO
DF
B R AS I L

REPRESENTAÇAO
PROPOSTA

DIFERENÇA

57

67

8
8
8
4
17
4
8

8
8
8
8
19
8
8
162

-+10

REPRESENTAÇAO
ATUAL

151
18

la

22
8
12
25
9
8
39

19
10
24
9
12
27
9

O
O
O
+4
+2
+4

O
+11
+1
O
+2
+1

o

+2

o

8
44

O
+5

169

19;3

53

61
10
52
70

-+24

10
46
60
77

-

87

+8

O

+6
+10
+10

- +5

30
16
31

17
35

41

41

8
8
17
8

8
8
17
8

o

495

550

+55

3.5

+1
+4

o
o
o
o
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T A B E L A 11
CALCULO DA REPRESENTAÇAO
DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
49' LEGISLATURA (1991-1995)

U'lIDADE

DA
~[[)( HtlV-O

SP
M:'i

RJ

f'fYU..nç~o

ART. 2\;1

1990 0 )

INCISOS

(1000 HAS)

I E' Il

:n.517,7

119,77

16.446.,/4

58,77
50,71
42,45
33,85
33,75
26,62
23,35
18,78
18,51
16,02
15,08
11,98

14.J92,1
11.881',4
9.474,1
9.446,6
7.449,4
6.535,6
5.257,6
5.182,0
4.485,1
4.221,5
3.353,8
2.720,4
2.554,8
2.457,7
2.395,8
2.255,4
2.044,2
1.867,8
1.823,9
1.463,9
1.051,3
997,3
424,2
269,9
138,1

8A

as

PR

PE
Cf:
MA

PA

se

*GO
PB

PI
*ES
AL
RN
AM
MT
DF
MS

SE
RO
TO

AC
AP
RR
TOTAL

153.908,0

ART. 2"
INCISO
III

-

ART. -29
INCISO
IV

V

-

7n

9,12
8,78
8,56
8,05
7,30
6,67
6,51
5,23
3,75
3,56
1,51
0,96
0,49

6,69
5,77
4,83
3,85
3,84
3,03
2,66
2,13
2,10
1,82
1,71
1,36
1,10
1,03
1,00
0,97
0,91
0,83
0,76
0,74
0,59
0,42
0,40
0,17
0,10
0,05

65,46
56,48
47,28
37,70
37,59
29,65
26,01
20,91
20,61
17,84
16,79
13,34
10,82
10,15
9,78
9,78
8,96
8,13
7,43
7,25
5,82
4,17
3,96
1,68
1,06
0,54

-

-

-

9,72

ART. 2º
INCISO

ART. 2º -

INCISO
VI

ART. 2º
INCISO
VII

-

60,894
52,547
43,991
35,078
34,976
27,582
24,198
19,466
19,186
16,606
*15,630
12,417
10,072
* 9,459
9,099
8,870
8,350

7.'5~R

8

70
60
52
43
35
34
27
24
19
19
16
15
12
10
9
9
8
8
R

8
8

8
8

8

8

8

8

8
8
8

8
8
8
134

8

-

542

ART.2º

INCISOS
VIII A X •

,

70
61
52
44

35
35
27
24
19
19

I

I

I
.1

17
17

12
10
10
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

550 (2:

* IRREDUTIBILIDADE
(1) -

População estimada em função do crescimento médio anual verificado entre 1985 e 1989, com
.
' .
-'"r'
~ _.89.
19.
1 '" . dJ
r Anua_lO
dados do AnUarlO
Estat}~~l~O do 8raS11 - 1989 e 5up_em_nto
<pc)

(2)

~

'"

~

Número estabelecjdo em função do crescimento populacional IlerHicado entr:S' 1986 e
crescj do da represeltaç;ãü do
ns e? novamente 9 d1) ',"C.·'~·_"'·'~~·."","
1990,

(;I'i'l ?O 010050.5 -(SETIBSl

8J
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I1ETALHAMENTO DO CÁLCULO DA REPRE
SENTAÇÃO
A Tabela H, por exemplo, mostra o cálculo da representação dos Estados e do Distrito Federal com base
na metodologia proposta pelo projeto de lei complementar. Esta Tabela H compõe-se de 9 colunas. Vejamos uma a uma:
a)a I' coluna dá o nome de Unidade da Federação;
b)a 2' coluna apenas exibe as populações das Unidades da Federação, em 1990. Estes dados foram calculados a partir do Anuário Estatístico do Brasil e seu
suplemcnto -1989 (IBGE).
c)a 3' coluna foi obtida da suguinte maneira: a população total do Brasil será de 153.908.000 habitantes (2'
coluna); o número total de representantes que queremos distribuir é 550 (artigo l' do Substitutivo). Dividindo 153.908.000 por 550, obtemos o número
279.832,7, número este que chamaremos de quociente
de ·representação. Dividimos, agora, a população de
cada 3' coluna. Assim, por exemplo, tomamos o Estado
da Ba~i.a:
11.881.400 -279.832,7 = 42,458940
Como o Substitutivo (artigo 2', inciso lI) manda tomar até a segunda casa decimal, aparece, na 3' coluna,
para o Estado da Bahia, o número 42,45. O mesmo
procedimento foi feito para os demais Estados;
d)4' coluna. Observamos que São Paulo ficou com
119,77 representantes. Mas o número de representantes
por Estado não pode exceder de 70. Sobram, assim,
119,77 - 70 representantes, ou-seja, 49 deputados (despreza-se a parte decimal). Estes 49 deputados serão
distribuídos, novamente, pelas demais Unidades da Federação, excluindo-se, agora, é claro, a população de
São Paulo.
População do Brasil
153.908.000
Menos
População de S. Paulo 33.517.700
É igual a
::
120.390.300
Acha-se, agora, um novo quociente:
120.390.300/49 = 2.456.944,9 (este último número
é um quociente, a ser utilizado para ratear a sohra
de 49 representantes para os demais Estados).
Divide-se, assim, a população de cada Estado (com
-exceção, é 6bvio, de São Paulo) pelo quociente ohtido.
Exemplo, no caso do Estado de Pernambuco:
7.449.400/2.456.944,9 = 3,031976
Assim, colocamos na 4' coluna, para o Estado de
Pernambuco, mais 3,03 representantcs (toma-se até a
segunda casa decimal, conforme o artigo 2'. inciso HI,
do:.Substitutivo) ;
e) a 5' coluna é apenas a soma das 3' e 4' colunas.
Por exemplo - Pará:
18,51 + 2,10 = 20,61 (5' coluna - Pará);
f) a 6' coluna s6 fez atribuir 70 deputados para São
Paulo (que ultrapassou o limite de 70) e 8 deputados
p!!ra os Estados que, na soma, não conseguiram atingir
o limite constitucional de, no mínimo, 8 representante.s.
ç.:iffi esta operação, -fá d~t~rminamos quais Estados terão os limites máximo e mínimo de deputados. Estas
Unidades da Federação, desta maneira, já ficam com
o número de representantes estabelecidos;
g) para se obter a 7' coluna, tomamos, agora, os
demais Estados - aqueles para os quais ainda não se
'estabeleceu o número de representantes. No nosso
exemplo são 18 Estados. Procedemos como abaixo:
I - encontramos a soma das populações dos 18 Estados (112.353.900 habitantes).
II - como já foram atribuídos 134 represemantes para São Paulo e Estados que terão o mínimo de 8 deputados (6' coluna), ainda faltam 416 deputados a distribuir
(550 menos 134):
III - encontramos, desta maneira, um outro (e últimol) quociente. A seguir, procedemos como anteriormente: dividimos a população de cada um dos 18 Esta-·
dos pelo novo quociente.
h) a 8' coluna só fcz atribuir os 70 deputados para
São Paulo, os 8 deputados para os E'stados com quociente inferior a 8 e a parte inteira dos números encontrados na 7' coluna para os 18 Estados. SO\Ilando tndo,
encontramos 542 representantes. Ainda laltam 8;
I) chegamos, fin:dmente, à·9' coluna. Faltam 8 Deputados para distribuir, mas obs~rvemos que o Estado
de Mato Grosso,- na 3' divisão proporcional, não atingiu
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o mínimo constitucional de 8 representantes. Como fica
assegurada a irredutibilidade de representações da atual
legislatura os Estados de Goiás e Espírito Santo que
têm hoje, respectivamente. 17 e 10 deputados, terão
mantidas suas representaçõcs, pois seus quocientes resultaram em números inferiores a esses. A seguir, trabalhamos com os restos. A Babia, por exemplo, tem o
maior resto (Bahia: 43,991; Inteiro: 14; Resto: 0,991)
-então, mais um representante para a Bahia. O Paraná
tem o 2' maior resto (0,976). Vamos, procedendo assim
até que se atinja o número total de 550 representantes.
Desta maneira, chegamos ao total de 550 representantes do povo para a Legislatura 1991-1995.
Sala das Comissões.
- Deputado Marcos
Formiga.
fi -

Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo. do projeto de lei complementar n' 80/89,
nos termos do par~'t do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnaldo Moraes, Bernardo Cabral, Carlos Vinagre, Hélio
Manhães, Leopoldo Souza, Michel Temcr, Nilson Gibson, Rosário Congro Neto, Theodoro Mendes, Tito
Costa, Costa Ferreira, Aloysio Chaves, Eliézer Moreira, Evaldo Gonçalves, Messias G6is, Paes Landim, Horáció Ferraz, Juarez Marques Batista, Sigmaringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel, Sílvio Abreu, José Maria Eymael, Benedicto Monteiro, Marcos Formiga, Jovani
Masini, Lélio Souza, Wagner Lago, Alcides Lima, Vicente Bogo, José Luiz Maia, Adylson Motta, Jorge Arbage e Rodrigues Palma.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1989. - Nelson
Jobim, Presidente - Marcos Formiga, Relator.
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
Estabelece o número toral de representantes na
Câmara dos Deputados e a representação dos Estados e do Distrito Federal c determina critérios para
o cálcnlo da representação para cada legislatura
a partir da 49' legislatura (1991-1995) e dá outras
providências.
Autor: Deputado Paulo Marques
Relator: Deputado Marcos Formiga
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A Câmara dos Deputados, a partir da 49'
legislatura (1991-1995), compor-se-á de 550 (quinhentos
e cinqüenta) representantes do povo e os Estados e
o Distrito Federal terão suas representações estabelecidas conforme o anexo a esta lei complementar e
definidas pela aplicação do disposto no art. 2'
Parágrafo- único. O número de representantes na
Câmara dos Deputados poderá ser alterado, no curso
da legislatura, no caso de incorporação,--desmembramenta ou anexação de Estados no estrito número de
representantes necessários ao cumprimento constitucional do mínimo de oito ou do máximo de setenta representantes para os Territórios.
Art. 2' Em cada legislatura, com exceção da atual,
no ano anterior às eleições, o Tribunal Superior Eleitoral baixará Ato fixando a representação dos Estados,
Distrito Federal e Territórios para a legislatura subseqüente, observados os seguintes critérios:
I - a cada Território serão atribuídos quatro representantes;
II - divide-se a diferença entre o númelO total de
representantes na Câmarfl dos Deputados e o número
total de representantes dos Territórios proporcionalmcnte às populações dos Estados e Distrito Federal
pr",jetadas para o ano referente ao das eIeições, considerando-se nos resultados das divisões proporcionais, até
a segunda.casadecimal;
IH - o somatório do número de representantes que,
em cada Estado ou no Distrito Federal, tenha excedido
o limite constitucional de 70 (setenta) representantes.
desprezada a parte decimal da soma, será dividido proporcionalmente às populações dos demais Estados Oh
Distritõ Féderal, considerando-se até a segunda casa
decimal nos resultados da divisão proporcional;
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IV - a cada Estado ou ao Distrito Federal será associado um número dc representantes igual à soma dos
resultados das divisões proporcionais de que tratam os
incisos rI e III, excetuados os Estados e o Distrito Federal-'lue, na primeira divisão proporcional (inciso I) tenham obtido um número de representantes superior
a 70 (setenta);
V - atribuem-se a cada Estado ou ao Distrito Federal, quando possível:
a) 70 (setenta) representantes, quando tenham excedido o número 70 (setenta) seja no resultado da primeira
divisão proporcional (inciso I) seja no número a ele
associado de que trata o inciso IV;
b) 8 (oito) representantes quando tenha atingido um
número associado (inciso IV) inferior a 8 (oito);
VI - divide-se o número residual de representantes
ainda náo atribuídos na forma dos incisos I e V proporcionalmente às populações dos Estados e do Distrito
Federal a que ainda não tenham sido atribuídos representantes, tomando-se os resultados da divisão proporcionaI com 3 (três) casas decimais;
VIl - associa-se a cada Estado ou Distrito Federal
referidos no inciso anterior a parte inteira do número
obtido na terceira divisão proporcional (inciso IV);
VIII - promove-se o ajuste em cada número associado de que trata o inciso anterior, subtraindo ou adicionando, quando necessário, um número mínimo de
representantes, para cada Estado ou Distrito Federal,
de forma a cumprir, de maneira estrita, os limites míriimo c máximo de representantes para os Estados e O
Distrito Federal;
IX - havendo representantes ainda a distribuir,associa-se um representante a mais ao Estado Ou ao Distrito
Federal que não tenha sido objeto de ajuste previsto
no inciso anterior e que tenha exibido maior resto na
terceira divisão proporcional (inciso VI), repetindo-se
o processo, tomando-se o resto imediatamente inferior,
até que não haja mais representantes a distribuir; inversamente. havendo sobras de representantes, associa-se
um representante a menos ao Estado ou Distrito Federal que não tenha sido objeto de ajuste previsto no
inciso anterior e que tenha exibido menor resto na terceira divisão proporcional, repetindo-se o processo, tomando-se o resto imediatamente superior, até que não
existam mais sobras de representantes;
X - atribui-se aos Estados e ao Distrito Federal referidos no inciso VI o número de representantes resultante da associação determinada pelos incisos VII, VIII
e IX.
§ l' Havendo empate nos restos, nos casos previstos no inciso IX, o desempate dar-se-á tomando-se- tantas casas decimais quantas necessárias da divisão proporcional, referidas no inciso IV.
Art. 3' Os ajustes da representação total e por Estado e Distrito Federal serão feitos quando da realização
dé Censos Demográficos do Paí~- e terão seus efeitos
na legislatura seguinte.

Art. 4' Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1989. - Nelson
Jobim, Presidente - Marcos Formiga, Relator.
-

PROJETO DE LEI
_
N' 602-A, DE 1988
(Do Sr. Antônio Salim Curiáti)
Cria a Comissão Nacional de Estndos Tarifários
do Transporte Coletivo Urbano, e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de Constituição
e .Justiça e Redação, pela inl\Ónstitucionalidade.
(Projeto de Lei n' 602, de 1989. a que se refere
o parecer.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica instituída a Comissão Nacional de Estudos Tarifários do Transporte Coletivo Urbano incumbida de:
I - receber e analisar as planilhas e· demais doéumentos comprobat6rios e justificadores da necessidade
de majoração da tarifa local de transporte coletivo urbano, enviados pelo 'respectivos executivos municipais;
rI -fixar, quando for o caso, o ]lercentual de cada
aumento tarifário e fazer executar as medidas desti-
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nadas à implementação da sistemática reguladora de
preços previstos nesta lei.
Art. 2' A Comissão de que trata o artigo anterior
será integrada por um representante dos órgãos públicos
abaixo e presidida por representante do Gabinete Civil
da Presidência da República:
- Ministério da Fazenda;
- Ministério do Planejamento;
- Senado Federal;
-Câmara dos Deputados;
- Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU);
-Legião Brasileira de Assistência (LBA).
Art. 3' Não poderá ser solicitada majoração de tarifa, antes de decorridos 90 (noventa) dias da fixação
do aumento anterior.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 5" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposiçõe em contrário.
Justificação
As tarifas de transporte coletivo urbano estão assumindo dimensões alarmantes, aterradoras, praticamente intoleráveis, abissais.
Em assunto social de tanta relevância, soltaram-se
as rédeas, deixando-o livre e desobstruído de qualquer
controle, de qualquer disciplina, isento da presença ou
da interferência das autoridades responsáveis.
Procura-se, na espécie, medir o nível de tolerância
da população, isto é, brinca-se ou testa-se, irresponsavelmente, o limite da capacidade de desespero de um
povo, afastando-o da utilização de um serviço de utilidade pública do qual não pode prescindir.
Tal fato se deve, antes de tudo, à falta de organização
do setor, em âmbito nacional, devido à inexistência
de instrumcntal, a nível federal, que empreste uniformidade c racionalização à questão das tarifas do transporte coletivo urbano.
O ônibus custa o mesmo preço em qualquer parte
do território nacional, o mesmo acontecendo com os
combustíveis, equipa!p.entos, peças e acessórios. Não
dá para entender porque o custo do quilômetro/passageiros é tão diferenciado, havendo municípios em que
tal diferença é superior a três vezes à tarifa cobrada
em outro município.
Na cidade de São Paulo, por exemplo, com todos
os entraves de seu trânsito, para um mesmo percurso
ou mesma quilometragem, o passageiro paga urna tarifa
de vinte cruzados, enquanto em Brasília, com asfalto
novo e irrepreensível, sem nenhum tipo de entrave no
trânsito, onde é apregoada a utilização de um criativo
sistema de caixa-único - em que o Governo local colabora com um subsídio de um terço do custo global
- a mesma quilometragem custa quarenta e cinco cruzados.
Além de tal aberração, é interessante notar, por outro
lado, a pressão psicológica que o sistema de transporte
coletivo exerce sobre a população brasiliensc quando,
em períodos curtíssimos, de duas em duas ou de três
em três semanas, os coletivos começam a trafegar com
os faróis de milha acesos durante o dia, indicando a
intinência de novos aumentos, enquanto a televisão fica
martelando com propaganda paga de cinco em cinco
minutos a paciência dos telespectadorcs, com a falácia
das razões do aumento, porque a tarifa de ônibus em
Brasília é uma das mais baixas do País e outras sandices
que a ninguém convence.
Não satisfeitos com a luz alta dos ônibus durante
o dia, intentam nocautear as pessoas à hora de repouso,
de forma permanente, intentando transformar mentiras
deslavadas em verdades convincentes.
É um verdadeiro caos, é o pavor que se intenta impor
a grande maioria da população que não tem mais como
pagar o custo de sua locomoção, cassada pelas elevadas
tarifas que os governos locais permitem, em lamentável
conivência, num sistema de vida em que as pcssoas
ficaram impossibilitadas de utilizar o direito de ir e
vir.
A questão do transporte coletivo urbano é nacional
e, para isso, existe, em âmbito federal, a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos.- EBTU, para equacio-
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nar suas variáveis, muito embora a expressão desse
transporte seja local.
A União pode estabelecer o Plano Nacional de Viação, pode igualmente legislar sobre tráfego e trânsito
nas vias terrestres. Nada impede que uma legislação
federal intente uniformizar, através do controle prévio
exercido pela comissão que pretendemos instituir, e
disciplinar as descontroladas majorações das tarifas de
transporte coletivo urbano em todo o território nacional. E um fato que, além das indiscutíveis repercussões
sociais positivas que provocará, contribúirá seguramente para reduzir as contantes greves do setor e para a
melhoria dos serviços, notadamente nos grandes centros
urbanos, hoje asfixiados pela quase total desorganização, onde a população fica à mercê da sanha de empresários gananciosos que agem a seu talente, praticamente
sem nenhuma interferência dos governos locais, que
parecem abrir as portas para a realização de seus desejos.
Daí a urgência da matéria que cstamos, pelos seus
indiscutíveis méritos no campo social, submetendo à
elevada consideração dos nobres Pares.
Sala das Sessões, de 1988. -Antônio Salim Cutiati.
REQUERIMENTO
Exm' SI. Presidente da Câmara dos Deputados.
Deputado Paes de Andrade
Senhor Presidente:
Venho à presença de V. Ex' a fim de requerer o
desarquivamento dos seguintes projetos de lei de minha
autoria: PL n" 74, 75, 285 de 1987, n" 422, 438, 439,
423, 487, 488, 532, 601, 602, 614, 622, 654, 655, 620,
621, 653, 662, 679, 724, 753, 754, 752, 902, 901, 979,
852, 851, 854, 820 e 752 de 1988, e Projeto de Lei
Complementar n" 20 e 16, de 1988, enviados a arquivamento em função da promulgação da Constituição em
5 de outubro pp.
Cordialmente agradeço,
Brasília, 20 de abril de 1989. -Antônio Salim Curiati.
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E mSnçA E REDAÇÃO
I - Relatório
Inconformado com as dimensões alarmantes e praticamente intoleráveis que as tarifas de Transporte Coletivo Urbano assumiram nos últimos tempos, o nobre
colega Deputado Antônio Salim Curiati apresentou,
em 1988, o Projeto de Lei n'602/88, que institui a "Comissão Nacional de Estudos Tarifários do Transporte
Coletivo Urbano", incumbida de receber e analisar planilhas de custos de empresas de transporte coletivo urbano e fixar os aumentos de tarifas das passagens de
ônibus, quando for o caso.
A referida Comissão seria integrada por representantes de Ministérios, da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, da Empresa Brasileira de Transportes
Urbanos (EBTU) e da Legião Brasileira de Assitência
(LBA).
O Projeto de Lei n' 602, de 1988, dispõe, ainda,
que as negociações de preços das tarifas não podem
ser solicitadas antes de decorridos 90 (noventa) dias
da fixação do aumento anterior.

11 - Voto do Relator

Compete à União, nos termos do art. 21, inciso XX,
"instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos".
Não se trata, no caso, de se examinar o mérito da
iniciativa nesta Comissão de Constituição e Justiça e
Redação. Fosse esse o caso, iríamos questionar a criação
da Comissão proposta, pelos scus efeitos excessivamente centralizadores numa época em que se procura descentralizar, desregulamentar e valorizar o poder municipal. Sabemos que planilhas de custo são manipulaveis,
temos o exemplo dos reajustes de preços autorizados
pelo Conselho Interministerial de Preços (CIP). Tarifas
de ônibus é urna questão municipal: o prefeito e os
vereadores, no máximo, uma comissão municipal têm
que assuimir o ônus de reajustar tarifas.
Nosso voto é pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n' 602, de 1988, nos termos do art. 61, § 1",
alÍllea e, que diz ser de iniciativa privativa do Presidente

da República a criação, cstruturação e atribuições dos
Ministérios e órgãos da administração pública.
Sala da Comissão, 21 de setembro de 1989. - Deputado Sérgio Spada, Relator.
f i - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 602/88, nos termos do parecer do Relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hage, Gerson
Peres, Doutel de Andrade, Benedil!!o Monteiro, Gastone Righi, José Genoíno, Marcondes Formiga, Nilson
Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Messias Góis,
Ney Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigmatinga Seixas, Ibrahim Abi-Ackel, Roberto Torres,
Afrísio Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima,
Adylson Motta, Gonzaga Patriota, Eduardo Bonfim,
Lélio Souza, Wagner Lago e Jesus Tajra.
Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. - Deputado Nelson Jobim, Presidente. - Deputado Sérgio Spa~
da. Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 70S-A, DE 1988
(Do Sr. Jayme Paliarin)
Institui a figura jurídica "vínculo religioso"; tendo
parecer, da Comissão de Constituição e Justiça e Re·
dação, pela inconstitucionalidade.
(Projeto de Lei n' 705, de 1988, tendo anexado
o de n' 2.763/89, a que se refere o parecer)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica criado o instituto jurídico "vínculo religioso", aplicável a pastores e sacerdotes, em relação
à Igreja a que servem em caráter regular e efetivo,
exclusivamente para efeito legal excludente perànte a
legislação fazendária e previdenciária, assegurados os
benefícios gerais prestados pelo INPS.
Parágrafo único. O instituto de que trata este artigo
não se confunde com vínculo empregatício de que trata
a Consolidação das Leis do Trabalho e será regulamentado pelo Poder Executivo nas áreas do direito previdenciário e tributário no prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da data de publicação desta lei.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Os pastores e sacerdotes possuem, de fato e de direito
canônico, vínculo com a Igreja a que servem em catáter
regular e efetivo. No entanto, os direitos civil, previdenciário c tributário não reconhecem tal vínculo, pois tra"
tam como autônomos os que realmente não o são, ge·
rando discriminação e injustiça.
Os que prcstam serviços religiosos, por natureza, não
podem ser equiparados a empregados, funcionários ou
profissionais liberais de quaisquer modalidades ou categorias.
Os ministros religiosos, não devem ter vínculo empregatício, pois eXerCem apostolado, subordinando-se a
uma só instituição religiosa, não tcndo várias fontes
de manutenção.
Por tais elevadas razões, do mais profundo alcance
social, contamos com o apoio dos nobres Pares para
a aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, de de 1988. - Jayme Paliarm.
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex', nos termos do art. 20 da Resolução
n' 06/89, o desarquivamento das seguintes proposiçõê:s,
toda, de minha autoria:
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a) 193/87, que "dispõe sobre pensões, proventos e
benefíciosl'~

b) 270/87, que "disp6e sobre aposentadoria especial
dos forneiros";
c) 271/87, que "veda o fornecimento de bebidas alcoólicas nos aviões e transporte coletivo";
d) 403/88, que "proíbe a condenação de honorários
advocatícios quando vencedor da lide for a União, Estados e Municípios";
.
e) 434/88, que "concede insenção dos impostos industrializados aos veículos de carga, quando adquiridos
por condutores autônomos de veículos rodoviários de
carga, e dá outras providências";
f) 586/88; que. "altera a redação do art. 5' da 'Lei
Orgânica da Previdência Social";
g) 705/88, quc "institui a figura jurídica Vínculo Religioso";
h) 763/88, que "extingue o aval e a fiança em todo
o Tcrritório Nacional";
Sala das Sessões, 20 de abril de 1989. - Jayme Paliarin.
PROJETO DE LEI N" 2.763, DE 1989
(Do Sr. Fausto Rocha)
Institui a figura jurídica' 'vínculo religioso".
(Ancxc-sc ao Projeto de Lei n' 705, de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica criado o instituto jurídico "vínculo religioso", aplicável a Pastores e Sacerdotes, em relação
à igreja a que servem em caráter regular e efetivo,
exclusivamente para efeito legal excludente perante a
legislação fazendária e previdenciária, assegurados os
benefícios gerais prestados pelo INPS.
Parágrafo único. O instituto de que trata estc artigo
uão se confunde com vínculo empregatício de que trata
a Consolidação das Leis do Trabalho e será regulamentado pelo Poder Executivo nas áreas do direito previdenciário e tributário no prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da data de publicação deste projeto de lei.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

objetivos perseguidos pelo autor deste projeto. Num
esforço de interpretação, todavia, deduzimos que a intençâo de S. Ex" é isentar os pastores e sacerdotes do
pagamento do imposto de renda e de outros impostos
cobrados das pessoas físicas, bem como da contribuição
devida à Previdência Social, sem que, entretanto, esta
última isenção implique na perda da condição de segurados do sistema, o que lhes pcrmite continuar fazendo
jus aos benefícios e serviços previdenciários.
Nos termos regimentais, foi anexado a este projeto
o de n' 2.763/89, que, também, "institui a figura "vínculo religioso".
É o relatório.

11- -Voto do Relator
A Constituição Federal de 1988, ao cuidar da Previdência Social, dispõe, expressamente, no art. 201, ca·
put, e em seu § I':
"Art. 201. Os planos de previdência social,
mediante contribuição, atenderão, nos termos da
lei, a:
.
§ 1" Qualquer pessoa poderá participar dos benefícios da previdência social, mediante contribuição na forma dos planos previdenciários." (Os grifas são nossos).

Corno se vê, a contribuição previdenciária representa
a condição indispensável para que qualquer pessoa possa participar dos benefícios e serviços prestados pela
Previdência Social e, assim, adquirir o status de segurado. As únicas exceções a essa regra geral estão previstas nos arts. 195, § 7", e 203, da Constituição Federal,
que são do teor seguinte:
"Art. 195. A seguridad y social será financiada
por toda a sociedade, de forma direta e indireta,
nos termos da lei, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

Justificação
Os Pastores e Sacerdotes possuem, dc fato e de direito
canônico, vínculo com a Igreja a que servem em caráter
regular e efetivo. No entanto, os direitos civil, previdenciário e tributário não reconhecem tal vínculo pois tratam corno autônomos os que realmente não são, gcrando discriminação e iujustiça.
Os que prestam serviços religiosos, por natureza, não
podem ser equiparados a empregados, funcionários ou
.profissionais liberais dê quaisquer modalidade ou categorias.
Os Ministros Religiosos não devem ter vínculo empregatício, pois cxcrcem apostolado, subordinando-se
a uma sõ instituição religiosa, não tendo várias fontes
de manutenção.
Por tais relevantes razõcs, do mais profundo alcance
social, contamos com o apoio dos nobres Pares para
a aprovação desta Proposição.
Sala das Sessões, de
de 1989. - Fausto Rocha.
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTiÇA E REDAÇÃO
I - Relatório
O presente Projeto de Lei n" 705, de 1988, como
demonstra o seu art. 1', caput, pretende criar o "instituto jurídico "vínculo religioso", aplicável a pastores
e sacerdotes, em relação à Igreja a que servem em
caráter regular e efetivo, exclusivamente para efeito
legal excludente perante a legislação fazendária e previdenciária. assegurados os benefícios gerais prestados
pelo INPS".
Dispõe, ainda, a proposição, no parágrafo único do
mencionado artigo 1', 'que "o instituto de que trata
este artigo não se confunde com vínculo empregatício
de que trata a Consolidação das Leis do T.rabalho e
será regulamentado pelo Poder Executivo nas áreas do
direito pr.evidenciário e tributário no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da d~ta de publicação desta lei".
Como se pode observar, a redação contida nos dispositivos retroreferidos enseja dúvida quanto aos reais-

§ 7"

São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em
lei."
"Art. 203. A assistência social será prestada
a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à famJ1ia, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes'
a promoção da integração ao mercado de
trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e
ao idoso que comprovem não possuir meios de
prover à própria manutenção ou de tê-la provida
por sua família, conforme dispuser a lei."

in -

Além do mais, é de assinalar-se que o projeto, em
verdade, acaba por propor a criação de benefício no
âmbito da Previdência Social sem. contudo, indicar a
.fonte de custeio exigida jklo art. 195. § 5', da Lei Maior,
verbis:
"Art. 195.
§ 5" Ncnhum bcnefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total."

Cumpre ressaltar, por fim, que a pretendida isenção
do pagamento do imposto de renda e de outros impostos
mais. a ser também concedida aos gastores e sacerdotes,
significa criar tratamento desigual entre contribuintes
que se acham em situação equivalente, o que também
é vedado pela Constituição Federal, de acordo com
o disposto em seu art. 150, inciso lI, verbis: -
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"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

n - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situaçâo equivalente,
proibida qualquer distinção em razão de ocupação
profissional ou função por eles exercida, independentemente da dcnominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos."
Por todo o exposto, concluímos o nosso parecer votando pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei
n" 705, de [988, e 2.763, de 1989.
Sala da Comissão, 12 de outubro de 1989. - Deputado Jairo Carneiro, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n'
705/88, nos termos do parecer do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hage, Gerson
Peres, Doutel de Andrade, Benedicto Monteiro, Gastone Righi, José Genoíno, Marcos formiga, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Messias Góis, Ney
Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigmaringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel, Roberto Torres, Afrísio Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima, Adylson
Motta, Gonzaga Patriota, Eduardo Bonfim, Lélio Souza, Wagner Lago e Jesus Tajra.
Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. - Deputado Nelson Jobim, Presidente. - Deputado Jairo Carneiro, Rclator.

PROJETO DE LEI
N9 1.094-A, DE 1988
(Do Sr. Floriceno Paixão)
Estende a gratificação de produtividade à atividade que especifica; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, pela inconstitucionalidade.
(Projeto de Lei n' 1.094, de 1988, a que se refere
o parecer.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A gratificação de produtividade a que se
referem os Decretos-Leis n'" 1.445, dc 13 de fevereiro
de 1976, 1.574, de 19 de setembro de 1977 e 1.698,
de 3 de novembro de 1979, é estendida aos engenheirosagrônomos da administração federal direta e indireta.
Ar!. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Decreto-Lei n' 1.445, de 13 de fevereiro de 1976,
em seu art. 10, institui duas vantagens intituladas gratificação por atividade e gratificação por produtividade,
que corresponderiam, respettivamente, a 20% e a 40%
do vencimento ou salário do servidor.
O índice de gratificação por atividade seria aplicável
aos ocuapntes de cargo ou função de nível, superior,
enquadrando-se aí, dentre outros, os cngcnheiros-agrônomos.
Já o índice de gratificação de produtividade seria aplicável aos ocupantes de cargos da categoria funcional
de fiscal de tributos federais.
Posteriormente, o Decreto-Lei n' 1.574177 elevou o
limite percentual da gratificação de produtividade de
40% para 60% e o Decreto-Lei'n" 1.698179 elevou tal
índice de 60% para 80%, mas os qualificados para perceberem gratificação por atividade não obtiveram qualquer majoração do, índice inicial de 20%.
A.seguir, pelo Decreto-Lei n' 1.710/79, a gratificaçao
de produtividade foi entendida a outras categorias funcionais que se equ~paravam aos engenheiros-agrôno-
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mos, que, entretanto. não foram contemplados com
a benesse.
Em verdade, há anos os engenheiros-agrônomos reivindicam a reparação dessa injustiça. dessa odiosa discriminação de que são vítimas, o que procuramos solucionar com esta proposição que. esperamos, há de merecer acolhida.
Sala das Sessões. 6 de outubro de 1988. - Deputado
Floriceno Paixão.
LEGlSLAÇÃO CITADA.
ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DAS
COMlSSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N·· 1.445,
DE I3 DE FEVEREIRO DE 1976

tratura e do Tribunal de Contas da União, e dá
outras providências.

Art. 10. Ficam instituídas a Gratificação de Atividade e a Gratificação de Produtividade. que se incluem
no Anexo II do Decreto-Lei n" 1.341, de 22 de agosto
de 1974. com as características, definição, beneficiários
e bases de concessão estabelecidos no Anexo VII deste
decreto-lei. não podendo servir de base ao cálculo de
qualquer vantagem, indenização, desconto para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado. ou proventos de aposentadoria.
§ I" A percepção das grãtificações de Atividade. e de
Produtividade sujeita o servidor. sem exceção, ao mínimo de 8 (oito) horas diárias de trabalho.

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores
civis do Poder Executivo, dos membros da Magis.

§ 2'

As gratificações de que trata este artigo não se
aplicam aos servidores integrantes dos Grupos - Magistério e Pesquisa Científica e Tecnológica. os quais
estão sujeitos ao sistema dc incentivos funcionais previsto na Lei n' 6.182, de 1974, nem aos do Grupo-Diplomacia.

§ 3' A Gratificação de Atividade scní concedida a
membros do Ministério Público, nos casos e percentual
especificamente indicando-se a ressalva constante da
parte final docaputdeste artigo.

S 4" As gratificações de Atividade e de Produtividade
ficam incluídas no conceito de retribuição, para efeito
do disposto no 2" do art. 3' e no parágrafo único do
ar!. 4' deste decreto-lei.

ANEXO VII
(Arts. 10, 11, 12 e 13 do Decreto-Lei n.O 1.445, de 13 de fevereiro de 1976)
"A N E X O lI"
(AJ.:t.

~.o,

item UI, do Decreto"Lei n.o 1.341, de 22 -de agosto <:te 1974)

Denominaçã,o das
Gratificações e
Indenizações

Definição

VII - .GRATIFICAÇãO poR. Ind-enizal}ão devida ao serTRABALHO COM RAIOS X vidor pelo trabalho com raios
. OU SUBSTANCIAS
X ou substâncias radioativas.
RADIOATIVAS

IX - AUXíLIO PARA
MORADIA

XIV - GRATIFICAÇAO
POR SERVIÇOS
ESPECIAIS

Bases de Concessão e
Valores

40% (quarenta por cento)
cakulado sobre o valor do
vencimento ou salário percebido pelo .servidor,na forma
estabelecida em regulamento.

Devido ,aos servidores pertencentes ao Grupo - Policia Federal, mandados servir
f·ora da sede originária do
serviço, bem assim aos funcionários integrantes da Categoria Funcional de Fiscal Fixado em regulamento
de Tributos Federais, do Grupo Tributação, Arrecadação
e Fiscalização, mandados servir nas cidades de Porto Velho, Foz do Iguaçu, Manaus,
Rio Branco e Boa Vista.

Devida a<JS servidores incluidos nas ·categorias funcionals de nível médio, integrantes dos grupos a que se
refeI'e a LeI n.O 5.645, de 1970,
que, comprovadamente, de.o:empenharem, nos órgãos se- Fixadas em regulamento
torIais e seccionais integrantes do Sistema Nacional de
Informações e Contra-Informação, tarefa.s de apoio operacional especifico, não compreendidas no Grupo-Segurança e Informações.'

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Dezembro de 1989

,

~"v

-....:

. ;-'/
• "ll)."

Definição

e Valores

Altera o limite percentual fixado no Anexo do'
Decreto-Lei n' 1.574, de 19 de setembro de 1977,'
e dá outras providências.

xv -

GRATIFICAQAO
POR PRODUÇãO
SUPLEMENTAR

F'ixadas em reg:ulamento

'.

O,"

••••• , •

••••

•

'.~ • • • • • • • • • • • • • •

XVII -,- GRATIFICAÇAO
DE ATIVIDADE

~

lo

..

Devida ao servidor induído
em categorias funcionais de
nível superioT', dos grupos a
que se refere. a Lei n.O 5.645,
dê 1970, como estímulo à
profissionalização, sujeitando o servidor à jornada mínima de 8 (oito) horas, não
sendo aplicada aos do Grupo
Pesquisa Científica e Tecnológica, :M:agistério, Diploma':
cia, nem à categoria Funcional de Fiscal {).e Tributos
Federais do Grupo - Tributaç~o, Arrecadação e Fiscalizaçao.

Correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento
ou salário percebido pelo
servidor, cessando a concessão e o pagamento com a
aposentadoria, na forma .es~
tabelecida ·em regulamento.

Devida ao funcionário incluído na Categoria Funcional
de Fiscal de Tributos Federais do Grupo Tributação,
Arre.cadação e Fiscalização,
como ·estimulo ao aumento
da produtividade, sujeitando-o à jornada mínima de 8
,• (oito) horas.

Correspondente a até 40%
(quarenta por cento) do vencimento percebido pelo funcionário, cessando aconcessão, e o pagamento com a
aposentadoria, na forma estabelecidaem regulamento.

1
XVIII -

GRATIFICAÇAO
DE PRODUTIVIDADE

DECRETO-LEI N' 1.574,
DE 19 DE SETEMBRO DE 1977

13 de fevereiro de 1976, que alterou o Decreto-Lei
n' 1.341, de 22 de agosto de 1974, na parte referente
ao limite percentual mãximo da Gratificação de Produtividade.

Altera o Anexo VII do Decreto-Lei n' 1.445, de
de fevereiro de 1976, que alterou o Anexo 11
do Decreto-Lei n' 1.341, de 22 de agosto de 1974.

~3

Art. 2' Este decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, item III, da Constituição,
decreta:
. Alt. l' Fica alterado, na forma do· Anexo dcste dêcreto-Iei, o Anexo VII do Decreto-Lei n' 1.445. de.

Brasília, 19 de setembro de 1977; 156" da Independência, fi 89" da República. -ERNESTO GEISEL Armando Faleão.

ANEXO

(Art. 1.°· do Decreto-Lei n':õ 1.574, de 19 de setembro de 1977)
"ANEXO .VIr"

(Decreto-Lei n,o 1.445, de 13 de fevereiro de 19.76)
Denominação

das Gratificações
e Intlenizações
......

~

..................
:XVIII - GRATIFICAÇAO
DE PRODUTIVIDADE

Eases de Concessões

Definição
.

.

.. . . . . ..

.

e Valores

.

.
Devido ao funcionário incluído na Categoria Funcional de
Fiscal de Tributos Federais
do Grupo..,Tributação, ArreCadação. e FiScalização, COmo
estímulo ao aumento de produtividade., sujeitarido-o à
jornada 'minima de 8 (oito)
horas.
. ..

..

.

..

~
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DE 3 DE OUTUBRO DE 1979
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Bases de COI1C~""""

Denominação

das Gratificações
e Indenizações
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Corresponde a até 60% (seso·snta por cento) do vencimento. percebido pelo funcionário, cessando a concessão e
O pagamento com.a aposentadoria, na forma estabelecida em regulamento.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item m, da Constituição, decreta:
Art. l' Fica acrescido de 20 (vinte) pontos percentuais o limite fixado no Anexo do Decreto-Lei n" 1.574,
de 19 de setembro de 1977.
Art. 2' Os funcionários da Categoria Funcional de
Fiscal de Tributos Federais, código TAF-601, investidos
em cargos em comissão do Grupo-Direção e Assesso·
ramento Superiores. do Quadro Permanente do Minis- .
tério da Fazenda, perceberão a gratificação de que trata
o art. 10 do Decreto-Lei n' 1.445, de 13 de fevereiro
de 1976, calculada sobre a referência correspondente,
ao cargo efetivo, observado o disposto no art. 3' deste
decreto-lei.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo
aos funcionários da Categoria Funcional TAF-601, investidos, no Ministério, da Fazendo, em funçãode Assessoramento Superior, prevista no art. 122 do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redação
dada pelo Decreto-Lei n" 900, de 29 de setembro de
1969.
Art. 3' Nas hipóteses previstas no artigo anterior
o total percebido pelo funcionário a título de vencimenta, representação mensal e gratificação de produtividade, não poderá ultrapassar a retribuição do ocupante do cargo em comissão ou fnnção de confiança
de maior nível, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, observada a hierarquização salarial estabelecida em regulamento.
Art. 4' ,Os efeitos financeiros deste decreto-lei vigorarão a partir de I' de novembro de 1979 e a despesa
decorrente será atendida à conta das dotações próprias
do Ministério da Fazenda, suplementada nos exercícios
de 1979 e 1980, se necessário, mediante utilização de
recursos orçamentários de que trata o art. 6' do Decreto-Lei n' 1.437, de 17 de dezembro de 1975.
Art. 5' Este decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro de. 1979; 158' da Independência
e 91' da República. -JOAO FIGUEIREDO - Márcio
J. de Andrade Fortes.
DECRETO-LEI N' 1.710,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1979
Estende a Gratificação de Produtividade aos casos
que especifica e dá outras providência.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 55, item m, da Constituição,
decreta:
Art. l' Fica estendida a Gratificação de Produtividade, instituída pelo art. 10 do Decreto-Lei n' 1.445,
de 13 de fevereiro de 1976, com as alterações posteriores, aos funcionários integrantes das Categorias Funcionais de Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool e
de Fiscal de Contribuições Previdenciárias, do GrupoTributação, Arrecadação e Fiscalização, código'
TAF-600.
Parágrafo único. A gratificação referida neste artigo não poderá ser paga cumulativamente com a Gratificação de Atividade.
Art. 2' Respeitadas as peculiaridades de exercício
dos correspondentes cargos, a aplicação da Gratificação
de Produtividade aos funcionários referidos no artigo
anterior obedeceni às mesmas características, definição,
beneficiários e bases de concessão estabelecidos para
os integrantes da Categoria Funcional de Fiscal de Tributos Federais.
Parágrafo único. Ü disposto neste artigo não impede que sejam estabelecidas, em regulamento, normas
específicas para as categorias em apreço.
Art. 3" Os funcionários das Categorias Funcionais
Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool, código
TAF-604, e de Fiscal de Contribuições Previdenciárias,
código TAF-605, investidos em cargo em comissão do
Grupo Direção e Assessoramento Superiores, dos Quadros Permanentes dos respectivos órgãos. perceberão
a gratificação de que trata o art. 10 do Decreto-Lei

de

.15116 Terça-feira 12

n' 1.445, de 1976, calculada sobre a referência correspondente ao cargo efetivo, observado o disposto no
art. 4' deste decreto-lei.
Art. 4" Nas hipóteses previstas no artigo anterior,
o total percebido pelo funcionário, a título de vencimento, representação mensal e gratificação de produtividade, não poderá ultrapassar a retribuição do ocupante do cargo em comissão ou função de confiança
de maior nível nas respectivas autarquias, observada
a hierarquia salarial existente.
Art. 5' Os efeitos financeiros deste decreto-lei vigorarão a partir de l' de novembro de 1979, e a despesa
decorrente será atendida à conta das dotações próprias
dos respectivos órgãos, suplementadas nos exercícios
de 1979 e 1980, se necessário, mediante compensação
com outras dotações orçamentárias,
Art. 6' Este decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contnírio.
Brasília, 31 de outubro de 1979; 158" da Independência e 91' da República. -JOAO FIGUEIREDO João Camilo Penna - Jair Soares.
DECRETO-LEI N' 1.743,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979
Altera o limite percentual da gratificação de que
trata o Decreto-I"ei n' 1.689, de 3 de outubro de
1979.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 55, item 11I, da Constituição,
decreta:
Art. 1" Fica acrescida de 20 (vinte) pontos percentuais o limite da gratificação de produtividade de que
trata o Decreto-Lei n' 1.698, de 3 de outubro dc 1979,
devida aos funcionários da Categoria Funcional de Fiscal de Tributos Federais, Código TAF-601.
Art. 2' Os efeitos financeiros destc decrcto-lei vigorarão a partir de 1" de março de 1980 e a despesa
decorrente será atendida à conta das dotações próprias
do Ministério da Fazenda, suplemcntada no exercício
de 1980, se necessário, mediante utilização de recursos
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orçamentários de que trata o art. 6' do Decreto-Lei
n" 1.437, de 17 de dezembro de 1975.
Art. 3" Estc decreto-lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1~79; 158' da Independência e 91" da República. -JOAO FIGUEIREDOKarlos Rischbieter - Delfim Netto.

Peres, Doutel de Andrãde, Benedicto Monteiro, Gastone Righi, José Genoíno, Marcos Formiga, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo. Plínio Mif.lins, Renato Vianl1a,
Rosário Congro Neto, Sérgio Sp:iôa, Mcssias Góis, Ney
Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigmarínga Seixas, Ibrahim Abi-Ackel, Roberto Torres, Afrísio Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima, Adylson
Motta, Gonzaga Patriota, Eduardo Bonfim, Lélio Souza, Wagner Lago e Jesus Tajra.
Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. - Deputado Nelson Jobini, Presidente; Deputado Harlau Gadelha, Relator.

DECRlioTO-LEI N° 2.074,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1983
Altcra o Decreto-Lei n' 1.341, de 22 de agosto
de 1974, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuiç:ío que
lhe confere o art. 55. item 11I, da Consti.tuição. decreta:
Art. 1" Fica alterado o anexo II do Decreto-Lei
n' 1.341. de 22 deagosto de 1974, na forma do anexo
a este decreto-lei, a partir dc l' de janeiro de 1984.
Art. 2" O limite previsto no art. 3' do Decreto-Lei
n' 1.698, de 3 de outubro de 1979. alterado pelo art.
10 do Decreto-Lei n' 1. 732, de 20 de dczembro de 1979,
e no art. 4' do Decreto-Lei n' 1.709, de 31 de outubro
de 1979, em relação aos integrantes das categorias funcionais privativas da Secretaria da Receita Federal, do
Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização. código
TAF-600, da categoria funcional de Procurador da Fazenda Nacional e da carreira de Procurador da República é o fixado no art. l' do Decrcto-Lei n' 1.971,
de 30 de novembro de 1982.
Art. 3" Os servidores de que trata o artigo anterior
fazem jus à Gratificação de Nível Superior.
Art. 4" As dcspesas decorrentes da execução deste
decreto-lei correrão à conta das dotações constantes
do Orçamento da União.
Art. 5' Revogadas as disposições em contrário, este
decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
BrasOia, 20 de dezembro de .t~83; 162' da Independência (J 95" da República. -JOAO FIGUEIREDO _
Emane Galvêas - Delfim Netto.

___
~Art. 1.°' do Decreto-Lei nP 2.074, d 20 de dezembro de 198~
-\~:~l

~
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[(Art. 6.°, 'item lII, Decreto-Lei n,o 1.3'4Í, de 22 de agosto de 1974)."

Definição

Bases de Concessão

\
XXIV - GRATrFICACAO DE
DESEMPENHO DAS -ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO,
ARRECADAÇãO OU FISCALIZAÇãO DOS TRIBUTOS
FEDERAIS,

Gratificação devida aos ser-'
vidores incluídos nas categorias funcionais privativas da
Secretaria da Receita Federal, do Grupo Tributação,
Arrecadação e Fiscalização,
na categoria funcional de
Procurador da Fazenda Nacional e na carreira de Procurador da República,

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO
I - Relatório
O projeto serve ao objetivo de estender aos engenheiros agrônomos da administração federal direta e
indireta a gratificação dc produtividadc, de que tratam
os Decretos-Leis n" 1.445, de 1976, 1.574, de 1977,
e 1.698, de 1979.

rr -

Voto do Relator

A conccssão de gratificação a uma categoria funcional
implica em aumentar a sua remuneração. Trata-se, por
conseguinte, de matéria cuja iniciativa de lei é reservada
ao Presidente da República, nos termos do art. 61,
§ 1', alínea a da Constituição Federal.

Até 40% (quarenta por cental calculados sobre o valor
do vencimento da maior referência da correspondente
categoria funcional ou carreira, segundo critério estabelecido em ato do Poder
Executivo.

Recomendamos destarte a rejeição do projeto, que
é inconstitucional por impropriedade de iniciativa.
Sala da Comissão, 3 de outubro de 1989. - Deputado
Harlan Gadelha, Relator.
lU - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n" 1.094/88. nos termos do parecer do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Francisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hage, Gerson

PROJETO DE LEI
Nç 1.357-A, DE 1988
(Do SI. Samir Achôa)
Institui benefício fIscal ao contrinuinte do Imposto sobre a Renda qnc fizer doação para a concessão
de bolsas de estudos; tendo parecer, da Comissão
,de Constituição e Justiça e Redação, pela inconstitncionalidade e injuridicidade.
(Projeto de Lei N' 1.357, de 1988, a que se refere
o parecer) .
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O contribuinte do Imposto de Renda poderá abater da renda bruta, ou deduzir como despesa
0lleracional. o valor das doações feitas em favor da
concessão de bolsas de estudo, dentro de programa
instituído pelo Poder Executivo, em estabelecimento
de ensino de qualquer nível.
§ l' Observado o limite máximo de 10% (dez por
cento) da renda bruta, a pessoa física poderá abater
.
até 100% (cem por cento) da doação.
§ 2' O abatimcnto previsto no § l' deste artigo não
está sujeito ao limite de 50% (cinqüenta por cento)
da renda bruta previsto na legislação do Imposto de
Renda.
§ 3" A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido valor equivalente à aplicação da alíquota cabível
do Imposto de Renda, tcndo como base de cálculo até
100% (cem por cento) no valor da adoação.
§ 4' Na hipótese do parágrafo anterior, observado
p limite máximo de 2% (dois por ccnto) do imposto
devido, as deduções previstas não estão sujeitas a outros
limites estabelecidos na legislação do Imposto sobre
a Renda.
§ 5' Os benéfícíos previstos nesta lei não excluem
ou reduzem outros benefícios ou abatimento de deduçÕes cm vigor, de maneira espccial as doações a entidade de utilidade pública feitas por pessoas físicas ou
jurídicas.
Art. 2" E em nenhuma hipótese, a doação poderá
ser feita pelo contribuinte a pessoa a ele vinculada.
Parágrafo único. Considera-se pessoa vinculada ao
contribninte:
aja pessoa jurídica da qual o contribuinte seja titular.
administrador, acionista, ou sócio à data da operação.
ou nos doze meses anteriores;
b)o cônjuge, os parentes até o 3' grau, inclusive os
afins, e os dependentes do contribuinte ou dos titulares,
administradores, acionistas ou sócios de pessoa jurídica
vinculada ao contribuilÓJte nos termos da alínea anterior.
c)o sócio, mesmo quando de outra pessoa jurídica.
Art. 3' As infrações aos dispositivos desta lei, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis, sujeitarão o contribuinte à cobrança do Imposto de Renda não recolhido
em cada exercício, acrescido das penalidades previstas
na legislação do Imposto dc Rcnda, além da perda do
direito de acesso, após a condenação, ao benefício fiscal
aqui instituído, sujeitando-se, mais, o beneficiário, à
multa de 30% (trinta por ccnto) do valor da operação.
as~egurado o direito de regresso contra os responsáveis
pela fraude.
Art. 4' A Secretaria da Receita Fcdcral, no exercício de suas atribuições específicas, fiscalizará a execução efetiva desta lei.
Art. 5' Obter a redução do Imposto de Rcnda, utilizando-se fraudulentamente do benefício desta lei,
constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 6
(seis) meses e multa.
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Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica respondem pelo crime o acionista controlador e os administradores que para ele tenham concorrido,
Art. 6' No prazo de 120 (cento e vinte) dias o Poder
Executivo baixará decreto regulamentando a presente
lei.
Art. 7' Esta lei produzirá seus efeitos no exercício
financeiro de 1987, sendo aplicável, porém, às doações
rcalizadas a partir da data dc sua publicação.
Alt. 8' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
.
Art. 9' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Não se justifica incentivar a contribuição pecuniária
à cultura em geral e deixar de fazê-lo no tocante ao
ensino, que representa o fundamento básico do desenvolvimento técnico e científico.
Não se entende, pois, que o legislador tenha editado
a Lei n' 7.505, de 2 de julho de 1986 (Lei Sarney)
que "dispõe sobre benefícios fiscais na área do Imposto
de Renda concedidos a operação de caráter cultural
ou artístico", e tenha olvidado adotar idêntica providência a respeito da concessão de bolsas de estudo na
rede de ensino do País, dentro de programas cstabe-·
lecidos pelo Governo federal.
Nesta oportunidade, cuidamos de prover acerca dessa
lacuna, ao propormos o presente projeto de lei que
"institui benefício fiscal ao contribuinte do Imposto de
Renda que fizer doação para a concessão de bolsas
de estudo".
Trata-se de medida do maior alcance social, visto
como se destina a propiciar às camadas carentes da
população o acesso à educação de todos os níveis, atenta
ao disposto no art, 205 da Constituição.
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do
estado e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho". (Grifamos.)
Sala das Sessões, - Samir Achôa.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÂO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
LEI N' 7.505,
DE 2 DE JULHO DE 1986
Dispoo'sobre benefícios fiscais na ár~ do Imposto
de Renda concedidos a operações de caráter cultural'
ou artístico.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. l' O contribuinte do Imposto de Renda poderá abater da renda bruta, ou deduzir como despesa
operacional, o valor das doações, patrocínios c investimentos, inclusive despesas e contribuições necessárias
à sua efetivação, realizada através ou a favor de péssoa
jurídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos,
cadastrada no Ministério da Cultura, na forma desta
lei.
§ l' Observado o limite máximo de 10% (dez por
cento) da renda bruta, a pessoa física poderá abater:
I - até 100% (cem por cento) do valor da doação;
II - até 80% (oitenta por cento) do valor do pátro-

cínio;

.

III - até 50% (cinqüenta por cento) do valor do investimento.
§ 2' O abatimento previsto no § l' deste artigp
não está sujeíto ao limite de 50% (cinqüent.a por cento)
da renda bruta previsto na legislação do Imposto de
Renda.
§ 3' A pessoa' jurídica poderá deduzir do imposto
devitlo, valor equivalente à aplicação da aIíquQta cabível
do Imposto'de Rcnea, tendo como base de cálculo:
l-até 100% (cem por cento) do valor das doações;
II - até 80% (oitenta por cf<nto) do valor do patrocínio;
'IH-até 50% (cinqüenta por cento) do valor do investimento.
§ 4' Nahipótese do parágrafo anterior, observado
o limite máximo de 2% (dois por cento) do !mposto
devido, as deduções previstas não estão sujeitas a'ouJros

..
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limites estabelecidos na legislação do Imposto de Renda.
§ 5' Os benefícios previstos nesta lei não excluem
ou reduzem outros benefícios ou abatimentos e deduções em vigor, de maneira especial as doações a entidades de utilidade pública feitas por pessoas físicas ou
jurídicas.
§ 6' Observado o limite de 50% (cinqüenta por cento) de dedutibilidade do imposto devido pela pessoa
jurídica, aquela que não se utilizar, no decorrer de seu
período-base, dos benefícios concedidos por esta lei,
poderá optar pela dedução de até 5% (cinco por cento)
do imposto devido para destinação ao Fundo de Promoção Cultural, gerido pelo Ministério da Cultura.
Art. 2' Para os objetivos da presente lei, no concernente a doações e patrocínio, consideram-se atividades
culturais, sujeitas a regulamentação e critério do Ministério da Cultura:
I - incentivar a formação artística e cultural mediante concessão de bolsas de estudo, de pesquisa, e de
trabalho, no Brasil ou no exterior a autores, artistas
e técnicos brasileiros, ou estrangeiros residentes no Brasil;
H - conceder prêmios a autores, artistas, técnicos
de arte, filmes, espetáculos musicais e de arte;s cênicas,
em concursos e festivais realizados no Brasil;
IH - doar bens móveis ou imqveis, obras de arte
ou de valor cultural a museus, bibliotecas, arquivos,
e outras entidades de acesso público, de caráter cultural,
cadastradas no Ministério da Cultura;
.
IV - doar em espécies às mesmas entidades;
V - editar obras relativas às ciências humanas, às
letras, às artes e outras de cunho cultural;
,
VI - produzir discos, vídeos, filmes e outras formas
de reprodução fono-vídeográficas de caráter cultural;
VH - patrocinar exposições, festivais de arte, espetáculos teatrais, de dança, de música, de ópera, de circo
e atividade congêneres;
VIII - restaurar, preservar e conservar prédios, monumentos, logradouros, sítios ou áreas tombadas pelo
poder público federal, estadual ou municipal;
IX - restaurar obras de arte e bens móveis de reconhecido valor cultural, desde que acessíveis ao público;
X - erigir monumentos, em consonância com os poderes públicos, que visem preservar a memória histórica
e cultural do País, com prévia autorização do Ministério
da Cultura;
XI - construir, organizar, equipar, manter ou formar museus, arquivos ou bibliotecas de, acesso público;
XII - construir, restaurar, reparar ou equipar salas
e outros ambientes destinados a atividades artísticas
e culturais em geral, desde que de propriedade de entidade sem fins lucrativos;
XIII - fornecer recursos para o Fundo de Promoçáo
Cultural do Ministério da Cultura, para fundações culturais, ou para instalação e manutenção de cursos de caráter cultural ou artístico, destinados ao aperfeiçoamento,
especialização ou formação de pessoal em estabeleci"
mento de ensino sem fins lucrativos;
XIV - incentivar a pesquisa no campo das artes e
da cultura;
,

Art. 3' Para fins desta lei considera-se doação a
transferência definitiva de bens o~numerário, sem proveito pecuniário para o doador. .
§ l' O dÔ'àdor te~á direito aos favores fiscais previs.tos nesta lei se expressamente declarar, no instrumento
de doação a ser inscrito no Registro de Títulos e Documentos, que a mesma se faz sob as condições de irreversibilidade do ato e inalienabilidade e impenhorabilidade
do objeto doado. .
§ 2' O Ministério da Cultura ou o Ministério da
Fazenda poderá determinar a realização de perícia para
apurar a autentiridade e o valor do bem doado. cuja
despesa correrá por conta do doador.
§ 3" Quando a perícia avaliar o bem doado por valor
menor ao atribuído pelo doador, para efeitos fiscais,
prevalecerá o valor atribuído pela perícia.
§ 4' Os donatários de bens ou valores, na forma
prevista nesta lei, ficam isentos da incidência do Imposto de Renda sobre a receita não operacional obtida
em razão da doação.
Art. 4' Para os efeitos desta lei, consideram-se investimentos a aplicação de bens OÓ numerários com
proveito pecuniário ou patrimonial direto para O investidor, abrangendo as seguintes atividaêJes:
I - compra ou subscrições de, ações nominativas as
preferenciais sem direito a voto, ou quotas de sociedade
limitadas de empresas livreiras, ou editoriais que publiquem, pelo meJ;los, 30% (trinta por cento) dos seus
títulos de autores nacionais, devidamente cadastrados
no Ministério da Cultura;
H - participação em títulos patrimoniais de associações, ou em ações nominativas preferenciais sem direito
a voto, quotas do capital social ou de participantes da
sociedades que tenham por finalidade: produções cinematográficas, musicais, de artes cênjcas, comercialização de produtos culturais e outras .atividade empresariais de interesse cultural.
§ l' ~s participações de que trata este artigo !1ar-seão, sempre, em pessoas jurídicas que tenham sede no
País e estejam, direta ou indiretamente, sob controle
de pessoas naturais residentes uo Brasil.
§ 2' As ações ou quotas adquirii:las nos termos desta
lei ficarão inalie!1áveis e impenhoráveis, não podendo
ser utilizadas para fins de caução, ou qualquer outra
forma de garantia pelo, prazo de 5 (cinco) anos. As
·restrições deste parágrafo compreendem, também, o
compromisso de conipra' e venda"a cessão de direito
à sua aquisição e q/lalquer outro contrato que tenha
por objetivo Q bem e implique a sua alienação ou gravame. mesmd que futuros.
§ 3' As quotas de participantes são estranhas ao
capital social e;
a)conferem a seus titulares o direito de participar
do lucro líquido da sociedade nas condições estipuladas
no estatuto ou contrato social;
b)poderão ser resgatadas, nas condições previstas no
estatuto ou contrato social, com os recursos de provisão
formada com parcela do lucro líquido anual;
c)não conferem aos titulares direitos de sócio ou acionista, salvo o de fiscalizar" nos termos da lei, os atos
dos administradores da s.ociedade.
§ 4' O capital contribuído' por seus subscritores é
inexigível mas, em caso de liquidação da sociedade,
será reembolsado aos titulares antes das ações ou quotas
do capital social.
Art. 5' Pata os efeitos desta lei, considera-se patrocínio a promoção de atividades culturais, sem proveito
pecuniário ou patrimonial direto para o patrocinaáor.
Art. 6' .As instituições financeiras, com os benefícios fiscais que obtiverem com base nesta lei"poderão
constituir carteira'especial destinada a financiar, ape!1as
com 'â cobertura dos custos operacionais, as atividades
culturais mencionadas no art. 4'
.
Art.' 7' Nenhuma aplicação de benefícios fiscais
previstos nesta lei poderá ser feita através de. qualquer
tipo de intermedIação ou corretagem.
Art. 8' As pessoas jurídicas beneficiadas pelos incentivos da presente lei deverão comunicar, para fins
de registro, aos Ministérios da Cultura e da Fázenda,
os aportes recebidos e enviar comprovante de sua devida aplicação.
§ l' Os Ministérios da Cultura e da Fàzenda poderão celebrar convênios com órgãos públicos estaduais
ou municipais delegando-lhes as' atividades men~iona-

XV - preservar o folclore e as tradições' populares
nacionais 'bem como patrocinar os espetáculos folclóricos sem fins lucrativos;
XVI - criar, restaurar ou manter jardins botânicos,
parques zoológicos e sítios ecológicos de relevância cultural;
XVII - distribuir gratuitamente ingressos, adquiri,
dos para çsse fim, de espetáculos artísticos ou culturais;
XVIH - doar livros adquiridos no mercado nacional
a bibliotecas de acesso público;
"
XIX - doar arquivos, bibliotecall e outras coleções
particulares que tenham significado especial em seu conjunto, a entidades culturais de acesso público;
XX - fornecer, gratuitamell.te, passagens pata transportês de artistas, bolsistas, pesquisadores ou conferencistas, brasileiros ou residentes no" .Brasil, quando em
mi§são de caráter cultural no País oÍ! no exterior, assim
reconhecida pelo Ministério da Cultura;
XXI - custear despesas com transporte e seguro de
objt;tos' de vl\lor cultural destinados a exposição ao público no País;
XXII - outras atividades assim consideradas pelo
Ministério da Cultura.
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das neste artigo, desde que as entidades e empresas
beneficiadas não recebam, como doações, patrocínios
ou investimentos, quantia superior a 2.000 (duas mil)
OTN de cada contribuinte.
§ 2" As operaçõés superiores a 2.000 (duas mil)
OTN deverão ser previamente comunicadas ao Ministério da Fazenda pelo doador, patrocinador ou investidor para fins dc cadastraiamento e posterior fiscalização. O Ministério da Cultura certificará se houve a
realização da atividade incentivada.
Art. 9' Em nenhuma hipótesc, a doação, o patrocínio e o investimento poderão ser feitos pelo contribuinte a pessoa a ele vinculada.
Parágrafo único. Considera-se pessoa vinculada ao·
contribuinte:
aja pessoa jurídica da qual o contribuinte seja titular,
admistrador, acionista, ou sócio à data da operação,
ou nos 12 (doze) meses anteriores;
b)o cônjuge, os parentes até .o 3' (tercciro) grau,
inclusive os afins, e os dependentes do contribuinte
ou dos titulares, administradores, acionistas ou' sócios
de pessoas jurídica vinculada ao contribuinte nos termos
da alínea anterior;
e)o sócio, mesmo quando outr[l'p~soajllríljj,ª.
Art. 10. Se, no ano-base, o 1lÍ00itante dos incentivos referentes a doação, patrocínio ou investimento, .
for superior ao permitido, e facultado ao contribuinte
deferir o excedente para até 5 (cinco)' anos seguintes,
sempre obedecidos os limites fixados no art. l' e seus
parágrafos.
Art. 11. As infrações aos dispositivos desta lei, sem
prejuízos das. sanções penais cabíveis, sujeitarão o con- .
tribuinté à cobrança do Imposto de Renda não recolhido
em cada exercício acrescido das penalidadcs previstas
na legislação do Imposto de Renda, além da' perda do
direito de acesso, após a condenação, aos benefícios
fiscais aqui instituídos, e sujeitando' o beneficiário à
multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação,
assegurando o direito de regresso contra os responsáveis
pela fraude.

Art. 12. As doações, patrocínios e investimentos,
de natureza cultural, mencionados nesta lei serão comunicados ao Conselho Federal de Cultura, para que este
possa acompanhar e supervisionar as respectivas aplicações, podendo, em caso de desvios ou irregularidades,
serem por ele suspensos.
§ l' O Conselho Federal de Cultura, nas hipóteses
deste artigo, será auxiliado, (Vetado), pelos conselhos
estaduais de cultura (Vetado).
.
§ 2' (Vetado).
Art. 13. A Secretaria da Receita Federal, no exercício das suas atribuições específicas, fiscalizará a efetiva
execução desta lei, no que se refcre à realização das
atividades culturais ou à aplicação dos recursos nela
comprometidos,
Art. 14. Obter redução do Imposto dc Renda, utiliando-se fraudulentamentc de qualqucr dos bcnefícios .
esta lei, constitui crime punível com reclusão de 2
dois) a 6(seis) meses e multa.
. § l' No caso de pcssoa jurídica, respondem pelo
frime o acio"ílista controlador e os administradores, que
para ele tenham concorrido.
; § 2' Na mesma pena incorre aquele que, recebendo
recursos, bens ou valores, em função desta lei, deixe
. de promovcr, sem justa causa, atividade cultural objeto
. do incentivo.

f

Art. 15. No prazo de 120 (cento e vinte) dias o
Poder Executivo baixará decreto regulamentando a presente lei.
Art. 16. tsta lei j'lroduzirá se.us efeitos no exercício
financeiro de 1987, Eendo aplicável às doações, plll1iOcínios e investimenills realizados a partir da daü1 de
sua pdblicação.
. '
Art. 17. Esí2! nd entra em vigor na data êk; Ena
publicação.
Art. 18. R",vog2m-se as disposições em c0l!tnfunio.
BraslJia, 2 dê jlltllüJ de 1~86. .165' da Independ&nGla
e 98' da Repilblic:2. ~ JOSE SARNEY - Dllson íJ~.";m[fITl~
gos Funaro - J!~5D 2:::wad - Ângelo Oswaldo de i./sc;(0j~)
Santos.

DIARIO DO CQNGRESSO Ni\CIONAL (Seç-ªo D
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO
I - Relatório
Pretende-se mediante benefício fiscal um incentivo
à educação escolar. Para tanto seria instituído um programa pelo poder público. O autor não especifica que
tipo de programa quais os objetivos, não diz que sua
criação seria ou não obrigatória, não dando as especificações necessárias para que a matéria fossc regulamentada pelo Poder Executivo como previsto no art. 6'
do projeto. O programa é algo vago, indefinido, incolor.
inodoro e insípido.
Sua vigência, aprovado o projeto, àtingiria o presente
exercício financeiro.

Dezembro de 1989

Abreu, Roberto Torres, iAluízio Campos, Alcides Lima, Gonzaga Patriota, Jesus Tajra e Rodrigues Palma.
Sala da Comissão, 29 de novembro de 1989. - Deputado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Messias
Góis, Relator.

PROJETO DE LEI
N9 1.538·A, DE 1989
(Do Sr. José Camargo)
Disciplina o processo de licitação pública (art.
37, inciso Xli, da Constituição); teudo parecer: da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela
constitucionalidade, juricidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição.
(Projeto de Lei n'1.538, de 1989, tendo anexado
o de n' 3.924/89, a que se refere o parecer.)

11 - Voto do Relator
A Constituição ao se debruçar sobre os direitos do
cidadão, elevou a'educação como um deles e, no Título
VII - da Ordem Social - , destinou no Capítulo m,
a Seção I para tratar do assunto. No art. 211, § l'
obriga a União organizar e financiar o sistema federal
de ensino e prestar assistência técnica e financeira aos
Estados e Municípios para o desenvolvimento de seus
sistemas de enisno e atendimento da escolaridade obrigatória.
Diz ainda a Lei Maior no caput art. 213: - Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas ...".
Excepciona apenas para as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, defindias em lei e que atendam as restrições impostas nos incisos I e II do mesmo
art. 213.
As receitas decorrentes da taxação obrigatória do
imposto sobre a renda são consideradas como recursos
públicos. E como tais devem ser aplicadas. O Estado
não pode se permitir a criação de caminhos transversos,
mediante a renúncia de reccita, para criar outros incentivos à educação que não os estabelecidos e fixados
na própria Constituição.
Em seu art. 208, VII a Lei Maior c1enca os programas
permitidos que são: de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
A área não comporta inovações, mormente quando
se pretende criar um programa inominado e indefinido.
Por outro lado,·visando dar umaordenação mais siste-.
mática às finanças públicas a' Carta Magna em seu art.
167, I vedou expressamente o início de programa ou
projeto não incluídos na lei orçamentária anual. O programa que se pretende criar, teria seus efeitos já no
corrente exercício, contrariando dispositivos constitucionâjlf.','
.
A 'Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1990, por
outróhdo; ao estabelecer os projetos que serão atendidos no futuro exercício, em seu anexo I, não estabelece novos programas educacionais, apenas os já definidos na Constituição.
O projeto, portanto, contraria dispositivos expressos
na Constituição e na Lei das Diretrizes Orçamentárias
para 1990. Assim, por ser inconstitucional e ajurídico,
soU; de parecer pela Sllil rcjeição.
A elevada consideração dos nobres Pare~.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1989. - Dep.
Messias Góis, Relator.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As obras, serviços, compras e alienações
na administração federal, estadual e municipal são contratadas mediante processo de licitação pública.
Parágrafo único. É garantida igualdade de condições a todos os concorrentes.
Art. 2" As cláusulas da licitação pública estabelecerão obrigações de pagamento, mantendo as condições
efetivas da proposta.
Parágrafo único. São especificadas as cxigências de
qualificação técnica e econômica necessárias à garantia
do cumprimento das obrigações assumidas. -,
Art. 3' Obrigatoriamente publicados editais da licitação, nos diários oficiais da União, dos Estados ou
dos municípios, conforme o caso, deles constarão todas
as especificações necessárias, encaminhadas as propostas, em envelope fechado, ao órgão interessado, especificada, no mesmo, a licitação a que se destina.
Art. 4' O edital indicará o prazo e as condições
da concorrência, além da data de abertura das propostas, feita diante dos iqteressados, ou seus representantes, na repartição competente.
Art. 5' A Comissão de Licitação poderá anular a
concorrência, se considerar o menoTpreço acima das
condições financeiras do órgão licitante.
Ar!. 6' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário.
.Justificação
O processo de licitação já é amplamente regulado
na legislação em vigor e seu detalhame\lto é preferível
na lei adjetiva, federal, estadual ou municipal.
Daípor qne, no presente projeto, apenas procuramos
explicitar o texto constitucional, conferindo ao Executivo, no art. 6", a faculdade de regulamentar a matéria.
de que esboçamos os traços gerais.
Sala das Sessões,
- .José Camargo.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

IH - Parecer da Reunião
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade e injuridicidade do Projeto de Lei n·1.357/89. nos termos do parecer do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnaldo Moraes, Carlos Vinallre, Harlan Gadelha, Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Michel Temer, Aloysio' Chaves, Dionísio Hage, Eliézer
Moreira, Adylson Motta. Horácio Ferraz, Francisco
Bejamim, Jorge Hage, Gerson Peres, Benedicto Monteiro, Doutel de Andrade, José Genoíno, José Maria
.Eymael. Marcos Formiga, Aldo Arantes. Roberto Freire, Nilson Gibson, Osvaldo Mê.Cc;c!O, Plínio Martins,
Renato Vianna, Rosário Congro l'~eto, Sérgio Spada.
Thedoro Mendes, Tito Costa. MeósÍ2.s Góis, Ney Lopes,
Oscar Corrêa, Juarez Marqne' i'!8.ijst'l, 'Ibrahim Abi.Ackel, Sigmaringa Seix!ls~._AfTi'sio Vieira Lim_a. Spvio_

TÍTULO rI
Dos Direitos e Garantias
Fundamentais
CÃPÍTULOII
Dos Direitos Sociais

Art. 6' São direitos sociais a educação, a saúde,
o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social.
a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, na fo~a desta Constituição.

.
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CAPÍTULO VU
Da Administração Pública
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 37. A administraç.ão pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

.

..............................'

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações scrão contratados mediante [lToce,"o de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as COndições efetivas da proposta, nos termos da lei, o quaI''"somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprim<ento das obrigações.

PROJETO DE LEI N' 3.924, DE 1989
(Do Sr. Antiínio Salim Curiati) .
Regula o disposto no inciso XXI do art. 3~ ,lIa
CoDSt,ituição Federal.
(Apens"é"SllaO Projeto de Lei n' 1.538/89.)
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' As obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo qe licitação pública que assegure igualdade de condiçiies a todos os concorrentes, com cláusulas que cstabçleça~ obrigações
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos do disposto no Decreto-téi n' 2.300,
·t1e 21 de novembro de 1986, alterado pelo Decreto-Lei
n' 2.360, de 16 de setcmbro de 1987.
Parágrafo único. Nos atos convocat6rios somente
~.permitirãoexig~ncias, de qualificação técniCa e «conômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
Art. 2' Os arts. 22 e 23 do Decreto-Lei n' 2.300.
dlt;21 de novembro de 1986, pássam a vigorar com
'
a seguinte redação:
Art. 22. Dispensar-sc-á a li*ação:
I - quando o valor estimado da Cbrihatação for
inferior a NCz$ 6.000,00 para obras e serviços
de engenharia,e a NCz$ 1.000,00 para oulÍos serviços, compras e alienações previstos neste decreto-lei; reajustados estes valores, periodicamente,
através de decreto do Poder Executivo, de acordo
com a desvalorização da moeda;
U - na ocorrência de guerra, grave perturbação
da ordem ou calamidade pública;
UI - nos casos de emergência, caracterizada es,
ta como a ocorrêucia de fatos que configurem situação perigosa ou crítica, que possa causar prejuíio
aos serviços envolvidos com a atividade da ~dm1
nistração, ou provocar graves alterações que comprometam a segurança de pessoas. bs:ns ou equipamentos;

'l

IV - quando houver comprovada necessidade
e conveniência na contratação direta, para extensão ou complementação de obras, serviços ou fornecimento anterior, observados os limites de 25%
do valor inicial do contrato para obras, serviços
ou compras e até 50% para reforma de edifício
ou equipamento;
V - quando não se apresentàrelm interessados
ã solicitação anterior, e a mesma não puder ser
repelida sem prcjuízo para a Administração, maI1;'
tidas as condições preestabelecipas;
, VI- qmindõ li operação c.nvolver conccssioná·
ria de serviço público e o objeto do contrato for
pertinente ao da concessão;
VlI - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados
pelos órgãos oficiais competentes e não forem substituídas, dentro do prazo de oito dias, pO'r propostas
novas e regulares. Em tais casos, será admitida
a contrataçito direta, por valor .Qão superior ao
constante dO-legistrod~PICCO's~
,

VIU - quando a operação envolver exclusivamente pessoas jurídicas de direito público interno,
ou entidades paraestatais ou, ainda, aquelas sujeitas ao seu controle majoritário, exceto se houver
empresas privadas que possam prestar ou fornecer
os mesmos bens ou serviços, hipótesc em que todas
ficarão sujeitas ã licitação;
IX - para aquisição de materiais, equipamen'
tos ou gêneros padronizados ou uniformizados,
por 6rgão oficial, quando não for possível estabe,lecer critério objetivo para o julgamento das pn~
postas .
Parágrafo único. Não se aplica a exceção prec
vista no final do inciso VIII deste artigo. no caso
de fornecimento de bens ou serviços sujeitos a preço fixQ ou. tari:~a, estipulados IJ~lo Poder Público.
Art. 23. Não é exigívei a licitação quando hou"
ver inviabilidade de competição, em especial:
I - para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, ved~da a preferência de marca, salvo. justificadameJ,lte', nos seguintes casos:
a) para observância da padrbnização do bem,
já de longa data prática reiteradamente consagrada
,pela Administração;
b) circunstância que exija solução urgente e de
cujo atendimento possa resultar prejuízo para o
serviço ou danos a pessoa ou bens;
11 - para a ~ontratação de .profissional de qUiltquer setor artístico, diretamente áu'através de eIDpresário, desde que consagrado pe;la crítica especializada ou pela opinião pública;
111- para aquisição ou locação de bens imóvêis,
que devam receber instalação ou ter localização
determinada;
IV - para a conclusão de obrlls, serviços ou fornecimentos interrompido's por motivo justificado,
a fim de assegurar a unid~de de execução dos mesmos;
V - para aqu'isição de obras de arte e objetos
históricos, de autenticidade certH;icada, desde que
compatíveis ou inerentes às finalidades do 6rgão.
§ l' O responsável pelo órgão interessado na
cóntrataçã6, .ressalvados os casos dos parágrafos
s~bseqüentes, antes Ide e,ncaminhar o processo respectivo à autoridade competente para autorizar a
dispensa da licitação ou ratificar a sna inexigibilidade, providenciará junto a pelo menos 3 (três)
concorrentes, sempre que p08sível, propostas para
fornecimento do material ou execução'da obra ou
serviço.
§ 29 O responsável pelo 6rgão intereiilaf!o na
contratação de serviços de engenharia, arquitetura
ou economia, para elaboração de serviços técnicos
especializados nas respectivas áreas de competência, antes. de encaIl1Ínhar o processo respectivo à
autoridade competente !>ara autorizar a dispensa
de licitação ou ratificar a sua inexigibilidade, provic
denciará propostas de, no mínimo, três profissionais, e justificará a escolha daquele que julgar mais
indicado para a tarefa. As propostas, além dos elementos especificamente exigidos, deverão conter
as seguintes informações:
a) relação de projetos e serviços executados,
bem como indicação da cspécic, características, nome do cliente, custo da obra, quando for o caso,
prazo de execução (com início e conclusão) e nome
da entidade fiscalizadora, se houver;
b) currículum vitae;
c) prova de haver executado satisfatoriamente,
sob sua responsabilidade, projetos e serviços;
d) equipe técnica, quando for o caso, que se
encarregará do projeto, serviço ou obra, indicando
Jls qualificações de cada membro, os encargos qué
cumprirão e o tempo que cada um dedicará ao
projeto;
e) experiência em trabalhos similares ou da mes-"
ma natureza;
f) metodologia que pretende aplicar no desen-

volvimento do trabalho;·com previsão dos problémas mais significativos a serem abordados e solucionttdos" indicando ao mesmo fempo como se propõe a'rcsolvê-Ios;
.
~
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, g) indicaçja de eventuais subcontratações de
parte do trabalho, fornecendo elementos para qualificação dos subcontratantes, na forma explicitada
anteriormente;
h) programa de desenvolvimento dos trabalhos,
clltn indicação de serviços a cargo de terceiros,
cuja execução condiciona sua realização. ,
§ 2" Aprova de capacidade técnica seti! complementada com atestados fornecidos por entidades públicas federais. êstaduais e mímicipiíis, e'tam.
bém por particulares, para os quai~ o profissional
já tenha executado serviços de sua especialidade,
podendo anexar plantas, especificações, fotos, maquetes, e tudo mais que contribua para a perfeita
compreensão dos trabalhos executados. Recomendações, atestados ou apreciação sobre trabalhos
realizados e com informações quanfo à capacidade
e experiência profissionais poderão ser aceitos.
§ 4' Na hipótese de não ser conhecido mais
de um profissional com a especialização desejada,
cssa circunstãncia será mencionada na justificação
dó nome escolhido.
§ 5' Sempre que ocorrer. qualquer das hipóteses previstas, que justifiquem a dispensa ou inexigibílídade de licitações o processo será instruído
1
com os seguintes elementos:
I - justificativa da necessidade da comprai obra
ou serviço, bem como informação sobre o d~stino
do bem a ser adquirido, ou a finalidade do serviço
e o local onde se'Í:á prestado;
TI - caracterização da situação excepcional que
justifique a dispensa ou inexigibilidade, e indicação
·do dispositivo legal que a ampare;
,
lU - razões da escolha do fornecedor ou executante."

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

.

,

Art. 49 Revogam-se o parágrafo único do art. 12
do Decreto-Lei n' 2.300, de 21 de dezembro de 1986,
e, be~ assim, as disposições em contrário
Justificação
Preceitua o inciso XXI do ar!. 37 da Constituição:
"XXI - rcssalvados os casos cspecificados na le, gislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentcs, com cláusulas quc estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condi,
ções efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."
Ocorre que o Decreto-Lei n' 2.300, de 21 de novembro de 1986, em pleno vigor, institui o estatuto jurídico
das licitações e contratos administrativos pertinentes
a obras, serviços, compras, alienações, concessões e
locações, no âmbito da Administração Federal centralizada e autárquica. Assim, ao pretendermos enumerar
"os casos a serem ressalvados" conforme o disposto
no início do inciso XXI da Carta política, acima transcrito, o estamos fazendo de forma inserida no Decreto-Lei n' 2.300, por entendermos ser a melhor maneira
de dar ampla e imediata aplicação aos casos de dispej1Sa
e iuexigibilidade de licitação pública.
Cuida o nosso projeto, portanto, de. introduzir alt~fa
ções no Decreto-Lei u' 2;300, de 1986, de tal forma
q~ fique pcrfeitamente regulado o dispositivo constitucional em evi.dência.
No inciso I do art. 22 incluímós valores que nos parécem adequados aos serviços, obra.s, compras e alienações de pouca monta, cm que se dispensa a licitação
que seria, em tais casos, procedimento oneroso e procrastinat6rio. com reflexos negativos para a Administração. Introduzimos a ob~gatoriedade de reajustes periódicos dos valores ali indicados, através dc decreto
do Poder Executivo, de acordo com a desvalorizaçãó
da moeda.
O inciso II está dé acordo com a legislaçã'o em vigor.
No inciso III procuramos melhor identificar os casos
de emergência, um pouco diferente da conotação de
,"urgência de at~ndimento" que a legislação vigente destaca.
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No inciso IV, incluímos a figura da "extensão de
obras" que, em engenharia, tem conceito diferente de
"complementação" .
Os incisos V a IX estão de acordo com a legislação
em vigor.
No parágrafo único do mencionado artigo, a exceção
prevista no final do inciso VIII é ressalvada para o
caso de fornecimento de bens ou serviços a preço fixo
ou tarifa, estipulados pelo Poder Público. Elimina-se,
assim, do parágrafo único do art. 22 do diploma legal
referido à tautologia existente em relação ao disposto
no inciso X do mesmo artigo.
No que pcrtine ao art. 23, incluímos, no inciso I;
as ressalvas constantes das alíneasa e b,. que são os
casos de padronização de bens, já de longa data1>rati.cada pela Administração, e em circunstâncias que exi'jam solução urgente e de cujlfatendimento.possa resultar prejuízo para o serviço ou danos a pessoa ou bens,
É, que a redação do inciso I do art. 23, sem qualquell
exceção à vedação da prefer~ncia dI: marca, torna esse:;
dispositivo inócuo, por inaplicável.
.
"':
O inciso II foi suprimido, porque trata de matéria
que descaracteriza o princípio da igualdade e outrõ~
inseridos no art. 3' do decreto-lei. Os demais são man~
tidos com exclusões e inclusões. As inclusõescompõerll
um núcleo de condições absolutamente.necessárias parp
que o excepcidnamento da licitação não fique ao livre
alvedrio do administrador, mas tenhà fulcro e~ critérios
estabelecidos em lei.
.
Por último, revoga-se o parágrafo único' do art. 12
do Decreto-Lei n° 2.300, de 1986, pelas razões já expostas acima.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1989. - Deputado Antônio Salim Curiati.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO'
DA REPÚBLICA FEDERATIV DO BRASIL
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TíTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO VII
Da, Administração Pública

DIÁRIO DO CONGRESSO NACI()NAL (Seção I)
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ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento.
'
§ .,~, As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, que, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

X-pára a aquisição de'imóvel destinado ao serviço
público;
XI - para a aquisição ou restauração de obras de
arte e objetos históricos, de autenticidade certificada,
desde que compatível ou inerente às finalidades do órgão ou entidade;
XII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestadamente superiores aos praticados
;~o mercado, ou forem incompatíveis com os fixados
pelos órgãos estatais incumbidos do controle oficial de
preços, casos em que se admitirá a contratação direta
dos bens e serviços, por valor não superior ao constante
do xegistro de preços;
~I:"- quaItdo a 'União tiver que intervirno domínio
econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento.
Art. 23. É inexigível a licitação quando houver inviatlilidade jurídica de competição, em especial:
I - para a aquisição de materiais, equipamentos ou
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo;
,U - para a aquisição de materiais, equipamentos ou
gêneros sujeitos padronização ou uniformidade, por
órgão .ofieial ou mediante representação de categoria
profissional, quando não for possível estabelecer critério objetivo para o julgamento das propostas;
III - para a contratação, com profissionais ou firmas
de notória especialização, dos serviços enumerados no
art. 12;
IV -quando a operação envolver exclusivamente
pessoas jurídicas de direito público interno, ou entidades paraestatais ou, ainda, aquelas sujeitas ao seu controle majoritário, exceto se houver empresas privadas
que possam prestar ou fornecer os mesmos bens <iu
serviços, hipótese em que todas ficarão sujeitas à licitação.
•
. § l' E vedada a licitação quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, a
juízo do Presidente da República.
§ 2' É permitida a contratação de remanescente de
licitação, para a execução de obra, serviço ou fornecimento idêntico ao licitado, desde que atendidas,a ordem
de classificação c aceitas as mesmas condições oferecidas pelo vencedor, inclusi"e quanto ao preço·, devidamente corrigido.

DECRETO-LEI N' 2.300,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986
Dispõe sobre licitações e contratos da Administraçáo Federal e dá outras providências.
O Presidente da República, com fundamento nos arts.
8', item XVII, letra c, e 55, item lI, da Constituição,
decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
SEÇÃO IV
Dos Serviços Técnicos
ProfiSsionais Especializados

Art. 12. Para os fins deste decreto-lei, consideram-.
se serviços técnicos profissionais especializ!ldos os trabalhos relativos a:
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
III - assessorias ou consu1toriastécnicas e auditorias
financeiras;
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de
obras ou serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.
§ l' A contratação dos serviços previstos neste artigo com profissionais ou empresas de notória especialização dispensa licitação.
§ 2' Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua.
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, apare~
Ihamento, equipe técnica, 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.

SEÇÃO I
DiSpjlsições Gerais
CAPíTULO I!
Da Licitaçáo

Art. 37. A -admiliistração pública direta, indireta
ou fundacional, de qqalquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distritp Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

SEÇÃO I
Das Modalidades, Limites e Dispensa

XXl- ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. nos termos da lei, o qual somente permitirá as exijlências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
§ l' A publicidade dos atos, pro$ramas, o,,"as, serviços e campanhas dos órgãos públicos devell\\ter caráter educativo. informativo ou de orientação so~ial, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
§ 2' A não observância do disposto nos incisos
II c lU implicará a nulidade do aito e a' punição ~da
autoridade responsável, nos termo~da lei.
.
§ 3' As reclamações relativas à prestaçãÇl de serviços públicos se~ão disciplinadas em lei.
§ 4' Os atos de inipr6ll1<!lade administrativa importarão a suspensão dos direitos Políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em
lei, sem prejuízo da ação, penal cabível.
§ 5' A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer ag~nte, servidor

Art. 22. É dispensável a licitação:
I - para obras e serviços de engenharia até Cz$
l(JO.OOO,OO;
II - para outros serviços e comprllli até Cz$ 15.000,00
e para alienações, nos casos previstos neste decreto-lei;
III - nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública;
IV - nos casos de emergência, quando caracterizada
a urgência de atendimento de situação que possa oc~io
nar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares;
V - quando houver comprovada conveniência administrativa na contratação direta, para complementação
de obra, serviço ou fornecimento anterior;
VI- quando não acudirem interessados à licitação
anterior, que não possa ser repetida sem prejuízo para
a Administração;
VII - quando a operação envolver c:oncessionário de
serviço público e o objeto do contrato for pertinente
ao da conce~são;
VIII - para a contratação de serviços técnicos com
profissionais de notória especialização;
IX - para a contratação de profissional de qualquer
setor artístico, diretamente ou através de empresário,
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela
opinião públi.!:;l;

a

DECRETO-LEI N' 2.348,
DE 24 DE JULHO DE 1987
Altera o Decreto-Lei n' 2,300, de 21 de novembro
de 1986, que dispõe sobre licitações e contratos da
~dministração Federal,
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe cod'fe{e o art. 55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. IçAs disposições adiante indicadas do Decreto-Lei n' 2.300, de 21 de novembro de 1986, passam
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 12.
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pq-

~.

.

Parágrafo único. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito
no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicaçõe~, organização, aparelhamento, equipe técnica,
Qu.Je OIIttOS requisitos relacionados com snas atividades, p~rmita irÍferir que o seu trabalho é o mais
adequado à pfêila satisfação dciobJeto do contrato.
Art. 22.
V - quando houver comprovada necessidade e
conveniência administrativa na contratação direta,
para complementação de obra, serviço ou fornecimento anterior, observado o limite previsto no art.
55 e seu 1';
VI- quando não acudirem interessados à licitação ,anterior e esta não puder ser repetida selU
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prejuízo para a Administração, mantidas neste caso
as condições preestabelecidas;
VIII - quando a União tiver que intervir no domínio econômico, para regular preços ou normalizar o abastecimento;
IX - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado. ou forem incompatíveis com os
fixados pelos 6rgãos estata,is incumbidos do controle oficial de preços, casos em que, observado
o parágrafo único do art, 3.8, será admitida aadjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não
superior ao constante do registro de preços;
X - quando a operaçáo envolver exclusivamente pessoas jurídicas de direito público interno, ou
entidades paraestatais, ou, ainda, aquelas sujeitas
ao seu controle majoritário, exceto se houver empresas privadas que possam prestar ou fornecer
os mesmos bens ou serviços, hipótese em que todas '.
ficarão sujeitas à licitação;
XI - para a aquisição. de materiais, equipamentos ou gêneros padronizados ou uniformizados, por
órgão oficial, quando não for possível estabelecer
critério objetivo para o julgamento das propostas,
Parágrafo único. Não se aplica a exceção prevista no final do item X. deste artigo no caso de
fornecimento de bens ou prestação de serviços à
própria Administração Federal, por órgãos que a
integrem, ou entidades paraestatais, criadas para
esse fim específico, bem.,1\;sim no caso de fornecimento de bens ou serviços sujeitos a preço fixo
ou tarifa, estiJ?ulados pelo poder público.
Art. 23. E inexigível a licitação, quando houver inviabilidade de competição, em especial;
I - para a aquisição de materiais, equipamentos
ou gêneros, que s6 possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca;
11 - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 12, de natureza singular, com profissionais ou empresas de not6ria especialização;
IH - para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;
IV - para a compra ou locação de im6vel destinado~o serviço público, éujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha;
'V - para a aquisição ou restauração de obras
de arte e objetos hist6ricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade.

".§' i;" O~~~~~~d~ '~' ;ls~i~'ã;'p;b~~i~' ~~. '~rt',' 68~
é permitida a contratação de remanescente de obra,
serviço ou fornecimento, desde que atendidas a
ordem de classificação e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo vencedor, inclusive quanto ao
preço, devidamente corrigido."

DECRETO-LEf-N".2,36ü,
DE 16 DE SETEMBRO DE 1987
Altera o Decr~to-L~' 2.300, de 21 de novembro
de 1986, que dispõe sobre licitações e contratos da
Administração Fe.iaI.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item 11, da Constituição, decreta;
Art. l' As disposições adiante indicadas do Decreto-Lei n' 2.300, de 21 de novembro de 1986, modificado
pelo Decreto-Lei n' 2,348, de 24 de julho de 1987,
passam a vigorar com as seguintes alterações;
"Art. 3 9 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 29 Observadas condições satisfatórias dé especificação de desempenho e de qualidade, de prazo
de entrega e de garantia, será assegu.rada preferência aos bens e serviços produzidos no Pais.

... A;t~' 'Z'i:"':', ~: :'.::'.::::',;:.,::.. '.::::: ~:', :'.:'. ~'.:'.:::', :', . . :.. .
§ l' A concorrência é a modalidade de licitação cabível na compra ou alienação de bens im6-
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veis,' e nas concessões de uso, de serviço ou de
obra pública, bem como nas licitações internacionais, qualquer que seja o valor do seu objeto.

Justificando sua proposição diz o nobre Deputado
José Camargo que "o processo de licitação já é amplamente regulado na legislação em vigor e seu detalhamento é preferível na lei adjetiva".
É o Relat6rio.
Como a matéria se insere no campo do Direito Administrativo, ao lado dos aspecto da Constitucionalidade
e da técnica legislativa há de esta Comissão emitir juízo
de valor sobre o Projeto, eis que é da sua competência
analisar o mérito das proposições que versem matéria
enquadrada nesse campo do Direito.
No que respeita à técnica legislativa e à constitucionalidade, nada a censurar no projeto ora sob exame, podendo, no particular, merecer o aval da manifestação
favorável desta Comissão.
Não vemos, por outro lado, como emitir parecer favorável, no mérito, à presente iniciativa.
Não bastasse limitar-se a presente proposição em repetir o enunciado nos dispositivos maiores que pretende
disciplinar ,utilizando mesmo, literalmente, expressões
constantes do art. 37 e seu item XII, ainda confessa
o nobre autor do projeto, na sua justificação, que o
"processo de licitação já é amplamente regulado na
legislação em vigor e que seu detalhamento é preferível
na lei adjetiva".
Assim, se a Constituiçaõ Federal, no item XII do
art. 37 já prevê sigam a União, os Munieípios, os princípios ali enunciados para observência no processo de
licitação e o presente projeto, basicamente, nada acrescenta a esse ordenamento, complementando-o, a única
conclusão a que podemos chegar é a de que a lei que
ora se projeta não a está a criar nada no plano do
direito legislado, afigurando-se-nos, em razão de tanto,
inócua.
n - Voto do Relator
Pelas precedentes razões, o nosso parecer - e, conseqüentemente, o nosso voto - é no sentido de que esta
Comissão se manifeste pela constitucionalidade do Projeto de Lei n' 1.538189, considere-o formulado segundo
a técniea legislativa, mas, enfocando-lhe...
In - Parecer da Comissão

Art. 24, As dispensas previstas nos incisos III
a XI do art. 22, a situação de inexigibilidade referida nos incisos I, 11 e III do art. 23, necessariamente justificadas, e o parcelamento previsto no
final do l' do art. 7' deverão ser comunicados,
dentro de três dias, à autoridade superior, para
ratificação, em igual prazo, como condição de eficácia dos atos.
Ar!. 55.
,.
§ 6' Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos do contratado, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

Art. 86,
§ l' Os 6rgãos públicos e as sociedades ou entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo
Poder Público, para as aquisições de equipamentos
e materiais e realização de obras e serviços, com
base em política industrial e de desenvolvimento
tecnológico ou setorial do Governo Federal, poderão adotar modalidades apropriadas, observados,
exclusivamente, as diretrizes da referida política
e os respectivos regulamentos.
§ 2' Os regulamentos a que se refere este artigo, no âmbito da Administração Federal, ap6s
aprovados pela autoridade de nível ministerial a
que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e entidades, deverão ser publicados noDiário Oficial da União.

Art. 2' O Poder Executivo fará republicar noDiário
Oficialda União o texto do Decreto-Lei n' 2.300, de
21 de novembro de 1986, com as alterações decorrentes
do Decreto-Lei n' 2.348, de 24 de julho de 1987, e
deste decreto-lei.
Art. 3' Este decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 198,7; 166' da Independência e 99' da República. -JOSE SARNEY - Paulo
Brossard - Aluizio Alves.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
.E JUSTIÇA E REDAÇÁO
I - Relatório
Objetivando, segundo se depreende da respectiva
ementa, disciplinar o disposto no art. 37, XII da Constituição Federal, é apresentado à consideração desta Casa, pelo nobre Deputado José Camargo, o Projeto de
Lei n' 1.538, de 1989, que, a esse título, dispõe;
I - que as obras, serviços, compras e alienações, nas
administrações federal, estadual e municipal "são contratadas mediante processo de licitação pública" (art.
1');
II - que é garantida igualdade de condições a todos
os concorrentes (parágrafo único do art. 1');
11I- que as cláusulas de licitação pública estabelecerão obrigações de pagamento, mantendo as condições
efetivas da proposta 1que "são especificadas as exigências de qualificação técnica e econômica necessárias à
garantia do cumprimento das obrigações assumidas"
(art. 2' e seu parágrafo único);
IV - que os editais de licitação deverão ser obrigatoriamente publicados nos diários oficiais da União, dos
Estado se dos Municípios deles constando as especificações neeessárias (art. 3');
V -que o edital indicará o prazo e as condições
da concorrência, além da data de abertura das propostas
diante dos interessados (art. 4');
VI - que a Comissão de LiGitação poderã anular a
concorrência "se considerar o menor preço acima das
condições financeiras do 6rgão licitante" (art. 5');
VII - que o Poder Executivo regulamentará a lei
ora projetada no prazo de noventa dias (art. 6');

l'

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do Projeto
de Lei n' 1.538189, nos termos do parecer do relator,
Estiveram presentes os Senhores Deputados; Nelson
Jobim, Presidente; João Natal, Vice-Presidente; Arnaldo M9raes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Elizér Moreira, Francisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hage, Gerson
Peres, Doute! de Audrade, Benedicto Monteiro, Gastone Righi, José Genoíno, Marcos Formiga, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Sérgio Spada, Messias Góis, Ney
Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigmaringa Seixas, 'Ibahim Abi-Ackel, Roberto Torres, Afrísio Vicira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima, Adylson
Motta, Gonzaga Patriota, Eduardo Bonfim, Lélio Souza, Wagner Lago e Jesus Tajra.
Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. - Nelson
Jobim, Presidente - Ney Lopes, Relator.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N~ 200, DE 1989
(Do Senado Federal)
PLS 198/89 - COMPLEMENTAR
Dispõe sobre os requisitos para o exercício dos
cargos de diretoria e presidência do Banco Central
do Brasil,
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta;
Art. I" A designação dos membros da diretoria e
presidência do Banco Central do Brasil observará os
requisitos especificados nesta Lei.
Art, 2" São condições indispensáveis à designação;
I - ser brasileiro;
II - ter completado trinta e cínco anos de idade;
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111 - estar no pleno gozo dos direitos políticos;
IV - estar quitc com as obrigações eleitorais e militares;
V - dispor do pleno exercício da capacidade civil;
VI - não ter sofrido condenação criminal nem ter
praticado ato de improbidade administrativa;
VII - possuir ilibada reputação e idoneidade moral;
VIII - ter notório conhecimento e experiência em
assuntos econômicos e financeiros;
IX-haver exercido, por mais de dez anos, função,
emprego ou atividade profissional.que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.
Art. 3' A eseolha do Prcsidente deverá recair, preferencialmente, sobre servidor integrante do quadro
permanente da entidade. Os demais cargos de diretoria
são privativo,s dos servidores da autarquia.
Art. 4' E vedada a designação de pessoa que, nos
últimos quatro anos, tenha exercido atividade, eom ou
sem víneulo empregatício, ou de qualquer forma colaborado com a gestão ou administração de empresa integrante do sistema financeiro privado ou que opere nos
ramos de previdência ou seguro, bem assim suas coligações controladas.
Parágrafo único. A vedação prevista no caput é extensiva aos que, uo mesmo período, tenham sido proprietários, sócios, acionistas ou controladores a qualquer título das empresas mencionadas.
Art. 5' Para os fins previstos na alínea d, inciso
111, do art. 52 da Constituição Federal, o Presidente
da República encaminhará ao Senado Federal a documentação pertinente, acompanhada de declaração firmada pelo interessado, sob as penas da Lei, quanto
ao preenchimento do requisito previsto no artigo anterior.
Art. 6' a investidura nas funções de diretoria ou
presidência do Banco Central do Brasil será precedida
de compromisso de dedicação exclusiva em tempo integral, vedado o exercício de qualquer outro cargo, emprego ou atividade, pública ou privada, bem como o
titularidade de ações, cotas, debêntures, partes beneficiárias ou qualquei"outro título representativo de capital
ou interesse em empresa privada.
Art. 7' Verificada a infrigência de qualquer requisito para o exercício do cargo ou a violação de dever
legal, o Senado Federal, de ofício, revogará ou anulará
a aprovação e remeterá os documentos comprabatórios
ao Ministério Público Federal para apuração do ilícito
e promoção de responsabilidades.
Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista
neste artigo, o diretor ou presidente será imediatamente
afastada do cargo.
Art. 8' Por um período de dois anos a exoneração
do cargo de diretor ou presidente, é o ex-titular impedido de exercer qualquer atividade profissional, com
ou sem vínculo empregatício, para empresa privada,
nacional ou estrangeira, integrante do sistema financeiro ou que opere nos ramos de seguro ou previdência,
suas controladas e coligadas, bem assim naquelas sujeitas ao controle, fiscalização ou supervisão do Banco
Central do Brasil.
Parágrafo único. A vedação prevista no caput deste
artigo, estende-se à aquisição de ações, cotas, debêntures, partes beneficiárias ou qualquer outro título representativo de capital ou interesse nas empresas mencionadas.
Art. 9' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Arl. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 30 de novembro de 1989. - Senador
Nelson Carneiro, Presidente.

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 198, DE 1989
(Complementar)
Dispõe sobre os requisitos para o exercício dos
cargos de diretoria e presidência do Banco Ceutral
do Brasil.
Apresentado pelo Senador Itamar Franco.
Lido no expediente da sessã!? de 1'-8-89 e publicado
no DCN (Seção 11), de 2-8-89. A Comissão de Assuntos
Econ6mieos.
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Em 19-10-89 é lido o Parecer n' 256, de 1989, da
Comissão de Assuntos Econômicos, pela sua aprova,
ção.
Em 27-11-89 é aprovado. A CDIR para a redação
fiual.
Em 28-11-89 é lido o parecer n' 358/89-CDIR, relator
Senador Pompeu de Sousa, oferecendo a redação final
da matéria. Aprovada a redação final, nos termos do
Requerimento n'637/89, de autoria do Senador Pompeu
de Sousa, de dispensa de publicação para imediata apreciação da matéria.
À Câmara dos Deputados com o Ofício SM/n' 817,
de 30-11-89.
SM/N' 817

Em 30 de novembro de 1989

A Sua' Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Cfimara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal,
o Projeto de Lei n' 198, de 1989 - Complementar,
constante dos autógrafos juntos, que "dispõe sobre os
requisitos para o exercício dos cargos de diretoria e
presidência do Banco Central do Brasil".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Mendes Canale, Primeiro Secretário.

PROJETO DE I,EI COMPLEMENTAR
N~ 201, DE 1989
(Do Sr. Moisés Avelino)
Dá nova redação ao artigo 9' da Lei Comple.
mentar n' li, de 25 de maio de 1971, que instituiu
o PRORURAI•.
(Apense-se ao Projeto de Lei Complementar n'
426, de 1986)

b Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 9", da Lei Complementar n' lI, de
25 de maio de 1971, passa a viger com a seguinte redação:
"Ar!. 9' O aUlemo-funeral, no importe de 2
(dois) salários mínimos, será devido por morte do
trabalhador rural, chefe ou arrimo da unidade familiar, ou de seus dependentes, c pago a quem, dependente ou não, houver, comprovadamente, às
suas expensas, promovido o sepultamento."
Art. 2' Os encargos financeiros decorrentes desta
lei onerarão as fontes de receitaS de que tratam os artigos 15 e 16, da Lei Complementar n' lI, de 25 de
maio de 1971.
Art. 3' Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O que buscamos, através desta proposição, é majorar
o valor do amalia fuueral referente ao trabalhador rural,
de um para dois salários mínimos.
É que o valor atual dessa benesse é tão exíguo que
nunca cobre as despesas efetivamente realizadas com
as exéquias decorrentes da morte do trabalhador rural,
do chefe ou do arrimo da unidade familiar.
A medida alvitrada. por conseguinte, é de justiça
social e implica em justa contraprestação à pessoa que
cobriu as despesas funerárias.
Em observância a disposição constitucional, a proposição indica a fonte de custeio total do benefício previdenciário a ser majorado.
Esperamos, destarte, que a iniciativa venha a merecer
acolhimento.
Sala das Sessões, - Deputado Moisés Avelino.

Dezembro de 1989,.

LEGISLAÇÃO t:lTÂDA; ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI COMPLEMENTAR W 11
DE 25 DE MAIO DE 1971
Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, e dá outras providências.
Art: 9" O amalia-funeral será devido, no importe
de um salário mínimo regional, por morte do trabalhador rural chefe da unidade familiar ou seus dependentes e pago àquele que comprovadamente houver
providenciado, 'às suas expensas, o sepultamento respectivo.
Arl. 15. Os recursos para o custeio do Programa
de Assistência ao Trabalhador Rural provirão das/seguintes fontes:
I - da contribuição de 2% (dois por cento) devida
pelo prodqtor, sobre o valor comercial dos produtos
rurais, e n/colhida:
a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que
ficam sub-rogados, para esse fim, em todas as obri~a
ções do produtor;
h) pelo produtor, quando ele próprio industrializar
seus produtos ou vendê-los, no varejo, diretamente ao
consumidor.
11 - da contribuição de que trata o artigo 3' do Decreto-Lei n" 1.146, de 31 de dezembro de 1970, a qual
fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por cento),
cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por tento) ao
Funrural.
§ 1" Entende-se como produto rural todo aquele
que, não tendo sCrldo qualquer processo de industrialização, provenha de origem vegetal ou animal, ainda
quando haja sido submetido a processo de Ileneficiamenta, assim compreendido um processo primário, tal
como descaroçamcnto, pilagem, descascamento ou limpeza e outros do mesmo teor, destinado à preparação
de matéria-prima para posterior industrialização.
§ 2" O recolhimento da contribuição estabelecida
no item I deverá ser feito até o último dia do mês
seguinte àquele em que haja ocorrido a operação de
venda ou transformação industrial.
§ 3' A falta de recolhimento, na época própria, da
contribuição estalecida no item I sujeitará, automatica~
mente, o contribuinte à multa de 10% (dez por centoj
por semestre ou fraçao de atraso, caleulada sobre o
montànte do débito, a correção monetária deste e aos
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre
o referido montante.
§ 4' A infração de qualquer dispositivo desta Lei
Complementar e de sua regulamentação, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada, conforme a gravidade da inflação, sujeitará o infrator à multa
de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos de maior valor
no País, imposta e cobràda na forma a ser dcfinida
no regulamento.
§ 5'· A arrecadação da contribuição devida ao Funrural, na forma do artigo anterior, bem assim das correspondentes multas impostas e demais cominações legais,
será realizada, preferencialmente, pela rede bancária
credenciada para efetuar a arrecadação das contribuições devidas ao INPS.
§ 6' As contribuições de que tratam os itcus 1 e
II serão devidas a partir de l' de julho de 1971,. sem
prejuízo do recolhimento das contribuições devidas ao
Funrural, até o dia imediatamentc anterior aquela dáta,
por força do disposto no Decreto-Lei n' 276, de 28
de fevereiro de 1957.
Art. 16. Integram, ainda, a receita do Funrural:
I - as multas, a correção monetária e os juros moratórios a que estão sujeitos os contribuintes, na forma
do § 3' do artigo anteiior e por atraso no pagamento
das contribuições a que se refere o item 11 do mesmo
artigo;
11 - as multas provenientes de infrações praticadas
pelo contribuinte, nas relações com o Funrural;
111 - As doações e legados, rendas extraordinárias
ou eventuais, bem assim recursos incluídos no Orçamento da União.

_ D!ÁRIO:QO .GONG~SSOl'lAÇI.ONAL (Seç.!!o J)

Dezem,?ro d~ 198~~~

LEl'COMPLEMENTAR W,'let
DE 30 DE OUTUBRO DE"19i'
Alterll li redll!:ão de dispositivos da Lei Comple.
mentar n' 11, de 25 de maio \le 1971; é dá outras
providências. .
"
'

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. I' A Lei Complementar n'n, de 25 de maio
de 1971, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 9' O auxílio-funeral, no importe de um
salário mínimo de maior valor vigente no País, será
devido por morte do 'trabalhador rural, chefe ou
arrimo da unidade familiar, ou de seu cônjuge dependente, e pago' a quem, dependente ou não, houver, co1l!provadamente, promovido, às suas expensas, o sepultamento. .
.

.

..........

\

Art. 15'. ..
,.
'I
:
,
"
,.
b) pelo produtor, q!'ando ele próprio industrializar seus produtos, vendê-los ao consumidor, no.
varejo, ou a adquirente domiciliado no exteriqr;;,
§ I' Entende-se como prpduto rural tbdo
aquele que, não tendo sofrido qUálquer processo
de industrialização, provenha ge origelIl vegetal
ou animal inclusive as espé,ci!m aquáticas, ainda
qne haja sido sub,metido 'li beneficiamento, assim
compreendidos os processos primários de preparação do produto para consumo imediato ou posterior industrialização, tais como descaroçamento,
pllagem, descascamento, limpeza, abate e seccionamento de árvores, pasteurização, resfriamento,
secagem, aferventação e outros do ,mesmo teor,
estendendo-se aos subprodutos e resíduos obtidos
através dessas operações a qualificação de produtos
ruraís'1

................. ,
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.. '"
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~
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PROJET6 DE LEI COMPLEMENTAR
N° 203, DE 1989
(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)
Disciplina o trânsito e a permanência temporárias
de forças ~strangeirllS no País, nos termos do art.
49, inciso 11, da Constit.uição.
(Apense-se ao Projeto de Lei Complementar n'
53/89.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' 'Dependem de autorização do Presidente da
República e prévia, audiência do Congresso Nacional
o trânsito e a presença de forças núlitares de potências
aliadas.
ParágrafQ único. A Mensageni Presidencial encaminhando o projeto de permissão tramitará em urgência,
preterindo. qualquer outra matéria daOrdem do Dia.
.-Art. 2' Constará do pedido a duração da permanên~ia temporária, com' a respectiva localização e, no
caso de trânsito, o trajeto a' ser seguido pelas forças
estrangeiras no País.
Art. 3' Implica na décliuação de estado de belige~
rânciaa infração, por potência estrangeira, ao estatuido
nesta lei.
, Art. 4.' Esta lei será regulam.entada pelo Poder
Executivo no prazo de cento e vinte dias.
. Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' RevogaII\-se as disposições em contrário.
Justificação

A hip6.tese tem precedentes, há mais de 11m séculO,
quaml9 a Tríplice Aliança, que compusemos com a Argenti!1a e o Uruguai, enfrentou a invasão paraguaia
do nosso territ6rio,
Confrontando com todos os países sul-americanos,
men05 o ,Chile e o Equador, talvez o inte'resse da seguranç& continental possa exigir JUanobras conjuntas l":::
ITomeirru; do Brasil com' um déies.
A. Constituição previne a hipótese, que nos cabe rr; lU'
iaMentlU'.
Saia das Sessões. - Deputado Henrique 'Edl!lI1IIo
i'.ii<,i!S;

TÍTULO IV
Da Org!1nização-dos Pode~es
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

........................................................................
SEÇÃO 11

Das Atribuições do Congresso Nacional

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

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:
. L
··
···
·.. ·.. ·: ·· .. ·· .. ·.. ··
II - autorizar o Presidente da República a declarar
guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos" previstos
em lei,complementar.

PRÓJETO DE LEI COMPLEMltN'TAR
N q 204, DE 1989
'(Do Sr. Nelson Jobim)
Possibilita afastamento de magistrados no exer·
cício da presidência dós Tribunais Regionais Eleitorais e de Corregedoria Regional Eleitoral.
(A Comissão de Constituição e Justiça e Redação.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Âcrescente-se ao art. 73 da Lei Complementar n' 35, de 14 "de março de 1979, um inciso a
ser tiumeràdo como IV; com a seguinte redação:
"Art. 73.

Conceder-se-á afastaniento:

1-

.

II':""
:
.
IlI;
···
IV - para exercer a presidência dos Tribunais Regionais Eleitorais bem como a Corregedoria Regional Eleitoral.

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

Art. 2' Estáflei ent~a em vigor na data de sua publi"
cação.
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se deve acrescentar o aumento de 73'Jf na quantidade
de municípios existentes (de 244 para 333).
Percebe-se, mesmo numa análise perfunctória, o exacerbamento das funções que a sociedade civil exige da
Justiça Eleitoral como decorrência da redemocratização
que se quer permanente, mas que implica na multiplicação dos pieitos, cada vez mais complexos diante do
quadro de pluripartidarismo, sendo de ponderar que
o novo texto constitucional cri()ja' novas formas de acesso, 'inclusive originário, 1I0sTrlbúnais Eleitorais, de que
são exémplo a ação de impugnação de mandato (§§
10 e 11 do art. 14), a ação penal originária alcançando
agora também os prefeitos municipais, além dos c)lsos
já tradicionais de Deputados Estaduais e Secretários
de Estado (Constituição Federal, art. 29, inciso VIII).
Nunca é demais lémbrar que a efetivação dos direitos
políticos consagrados na Constituição como direitos e
garantias fundamentais depende, inexoravelmente, da
eficiente 'e célere atuação do Poder Judiciário. Para
tanto, é indispensável, até mesmo para que se cumpram
os mandamentos constitucionais, que se dote a Justiça
Eleitoral de,uma adequada infra-estrutura.
Enquantõ nada disso ocorre, o mínimo que se pode
esperar é que a direção dos Tribunais Regionais Eleitorais possa, dedicar-se, com exclusividade, aos misteres
4e dirigir, programar e executar todas as, tarefas jurisdicionais e administrativas necessárias ao bom êxito e
à confiabilidade dos pleitos eleitorais.
Parece óbvjo não ser esta justiça especializada vazia de efetivos funcionais adequados, o que exige:
longos períodos de tratativas e negociações com os de·,
mais poderes 00 Estado e do Município, para preencher.
razoavelmente os grandes claros funcionais e materiais'
necessáiios ao bom desempenho de suas tarefas - mel
nos jmportante no contexto das' instituições do País"
dó que as meras instituições de classe, para cuja admi·,
nistração, nos termos da Lei Complementar n' 60, de
10-10-89, ficam seus presidentes dispensados das respectivas atividàdes jurisdicionais.
Em verdade, é extremamente penoso o acúmulo da
atividade jurisdicional normal com a jurisdição eleitoral, sendo de ponderar que para esse acréscimo cumulado de funções não há a percepção de qualquer vantagem senão o jeton das sessões, que nada representa
em relação às atividades administrativas que são muitíssimo mais absorventes.
É óbvio que, afastado o magistrado que exercer a
presidência e a corregedoria dos Tribunais Regionais
Eleitorais, a problemática remuneratória não necessita
de qualquer alteração em relação à situação vigente.
A eleição que se avizinha, para Governadores dos
Estados, Senadores da República e Deputados Federais
e Estaduais está a exigir seja o presente projeto tratado
com prioridade, atribuindo-se-Ihe o caráter de urgênCia.
Sala das Sessões. - Deputado Nelson Jobim.

Justificação
A Justiça Eleitoral tem constatado o crescimento per·
manente de suas tarefas, com inevitável sobrecarga de
trabalho para seus funcionários, a par de uma responsabilidade cada vez maior diante da sociedade brasileira.
Recentes episódios, quando da realização da eleição
presidencial de 1989, pela primeira vez utilizando o
sistema de dois turnos (vigente, doravante, para todo
e qualquer pleito qlle se venha a realizar para a chefia
do Poder Executivo em todos os níveis) demonstraram
sua imprescindibilidade e o indesmentível e evidente
acréscimo das responsabilidades e atividades atribuídas
aos dirigentes dos Tribunais Eleitorais quando se desej a
o aprofundamen.to e a normalização do processo democrático que se está a consolidar no País.
Se os servidores da Justiça Eleitoral sentem-se homados com 'a possibilidade de auxiliar a Nação, também
é v~rdaóe que se impõe profúnda reflexão, no escopo
de fornecer condições materiais para o búm andamento
do serviço eleitoral.
EloqiÍentes, por si sós; algunsn.úmeros': o cotejo entre
ano eleitoral' e não-eleitoral revela um incremento de
48% nos feitos processádos. bem como de 73% nas
.0.,,' 'o:ét~, de comissões provisórias - refletindo-se direhiruellte !!lO crescimento e::iJonenciâl de julgamentos
e,lides a ( ,slindar. Simples comparação enlre a quantidacie de artidos políticos e muniCÍpios existentes no
Rk Gm[ jl., do Sul em 1985 com o prhm,iro bimestre
de 198:,;, -'.." " a m'!ltiplicaç~o dos partidos, a ljli.e

iü;rSLAçÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.....··..··..··-rfTü'Lo·iii'..··..·....·..·..·..·..·..·
Da Qrg'llnização do Estado
• •••••••••• : •••••• ':-' ".' • ~ •••• ~ ... '.'" •• , •• -. O".:' •••• : • .=. '.••"•••••••••• ,. :

CÃÍ'ÍTULO IV
Dos Direitos Políticos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado anle a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados
'da diplomação, instruída a ação com provas de abuso
do poder econômico, corrupção ou fraude.
§ 11. .' A ação de impugnação de mandato tramitará
em segredo de jusliça,Tespondendo (J auior, na forma
da lei, se temerária ou de manifesta ITII!. ré.
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CAPÍTULO IV
Dos Municípios
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois tnrnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
VIU - julgamento do Prefeito perante o Tribunal
de Justiça;

LEI COMPLEMENTAR N' 35,
DE 14 DE MARÇO DE 1979
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

······........·..·..······..ifTü'Lo·iv·..··......··..··..·........
Dos Vencimentos, Vantagens e
Direitos dos Magistrados

···..·····················cAPfTuLo·Ív······..··..······..··...
Das Concessões
Art. 73. Conceder-se-á afastamento ao magistrado, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens:
I - para freqüência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, a critério do Tribunal ou de
seu Órgão Especial, pelo prazo máximo de um ano;
H -para a prestação de serviços, cxclusivamentc à
Justiça Eleitoral.

LEI COMPLEMENTAR N' 60,
DE 6 DE OUTUBRO DE 1989
Possibilita afastamento de magistrados dirigentes
'de classe.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei
complementar:
Art. 1° Acrescente-se ao art. 73 da Lei Complementar n' 35, de 14 de março de 1979, um inciso a
ser numerado como inciso IIl, com a seguinte redação:

D!ÁiUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Ar!. 3'
anteriores
Art. 4'
cação.
Ar!. 5'

Brasília, 6 de outubro de 1989; 168' da Independência
e 101' da República. - JOSÉ SARNEY - J. Saulo
Ramos.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N9 205, DE 1989
(Do Sr. Geraldo Alckmin Filho)
Proíbe a indicação de autores de planos governamentais para o Banco Central e corretoras oficiais.
(Apensc-se ao Projeto de Lei Complementar n'
200, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os autores e responsáveis pela formulação
de planos de govcrno e política econômica do governo
federal não podem ser nomeados para ocupar carg~~
a nível de direção do Banco Central ou em corretoras
oficiais.
Ar!. 2' Os participantes a nível de direção de instituições financeiras privadas, seus donos ou acionistas
majoritários não podem assumir cargo de direção no
Banco Central.

Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O Brasil atravessa inigualável crise de valores que
atingem as raias do inconcebível; todos os dias ocorrem
atos de violência e desre~ito à vida e ao patrimônio
dos cidadãos numa corrida desenfreada, insaciável a
vantagens, às vezes indevidas.
No setor público observa-se semelhante procedimento; falou-se tanto nas punições dos atos comissivos ou
imissivos que configurariam o crime de colarinho branco, sem 'que na realidade houvesse responsabilizações
e punições que servissem de freio e exemplo concreto
para os potenciais praticantes de atos ilícitos desencorajando-os e desestimulando suas eventuais pretensões.
Ocorrências diversas têm levado a imprensa a noticiar
possíveis envolvimentos dc pessoas que ocupam cargos,
ou participaram de programas econômicos de governo,
com instituições financeiras privadas, rar,!mente sem
conseqüências nocivas ao Poder Público. E óbvio que
para a segurança e seriedade no trato da coisa pública
se adote um sistema de freios que evitem semelhantes
acontecimentos; a ocupação do cargo de Iunção pública
e a prática de ações desonestas em razão de seu exercício
podem ser evitadas se especificarmos os casos de incompatibilidade para seu exercício; não há como fugir à
verdade de que a participação em programas de governo
traz ao participante conhecimentos sigilosos e poder
de barganha que em mãos menos escrupulosas podem
resultar em atos prejudiciais à Administração Pública.
Da mesma forma a permissão livre de exercícios por
donos dc empresas financeiras de atividades de direção
no Banco Central poderá resultar na realização de atos
que bep.eficiem o patrimônio desses..cidadãos em detrimento do dinheiro público.
Pela soma de atribuições conferidas ao Banco Central
pelos arts. 9, 10 e 11 da Lei n' 4.595/64, pelos cuidados
, que se deve ter no exercício do cargo de direção desse
importantíssimo órgão financeiro, não há dúvida que
a medida visada pelo presente projeto Só irá contribuir
para maior segurança, responsabilidade na coisa pública, motivo pelo qual acreditamos no total apoio. dos
.
nobres colegas em sua tramitação.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1989. - Deputado Geraldo Alckmin Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA, L)NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

"Art. 73. Conceder-se-á afastamento:
1.
lI..
UI - para exercer a presidência de associação de
classe.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

À desobediência das disposições dos artigos
caracteriza crime de responsabilidade.
Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

LEI N' 4.595,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências.

..

'CAPiTuLO' ill

.

Do Banco Central do Brasil
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Art. 9" Compete ao Banco Central do Brasil cume
prir e fazer as disposições que lhe são atribuídas pela
legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 10. Compete privativamente ao Banco Cenl1ta1 do Brasil:
I - emitir moeda-papel metálica, nas condições e li·
mites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional.
(Vctado);
H - executar os serviços do meio-circulante;
III - receber os recolhimentos compulsórios. de que
trata o inciso XIV do art. 4' desta lei e tambpem os
depósitos voluntários das instituições financeiras, nos
termos do inciso IH e § 2' do art. 19 desta lei;
IV - realizar operações de redesconto e empréstimo
a instituições financeiras bancárias e as referidas no
art. 4', inciso XIV, letra b, ,e n9 § 4' do art. 49 desta
lei;
V - exercer o controle do crédito sob todas as suas
formas;
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VI '- efetuar 6 cclntrole dos capitais estrangeiros, nos
termos da lei;
VII - ser depositário das reservas oficiais de ouro,
de moeda estrangeira e de Direitos Especiais de Saque
e fazer com estas últimas todas e quaisquer operações
previstas no Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional;
VIII - exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas;
IX - conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam:
a) funcionar no País;
b) instalar ou transferir suas sedes, ou dependências,
inclusive no exterior;
c) ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas;
d) praticar operações de câmbio, crédito real c venda
habitual de títulos da dívida pública federal, cstadual
ou municipal, ações, debêntures, letras hipotecárias e
outros títulos de crédito ou imobiliários;
e) ter prorrogados os prazos concedidos para funcionamento;
f) alterar seus estatutos;
X - cstabelecer condições para a posse e p-ara o
exercício de quaisquer cargos de administração de' instituições financeiras privadas, assim como para o exercício de quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais
e semelhantes, segundo normas que foram expedidas
pelo Conselho Monetário Nacional;
XI - efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos públicos
federllis;
XII - determinar quc as matrizes das instituições financeiras registrem os cadastros das firmas que operam
com suas agências há mais de um ano.
§ l' No exercício das atribuições a que se refere
o inciso IX deste artigo, com base nas normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, o Banco
Central do Brasil estudará os pedidos que lhe sejam
formulados e resolverá conceder ou recusar a autorização pleiteada, podendo (Vetado) incluir as cláusulas
que reputar convenientes ao interesse público.
§ 2' Observado o disposto no parágrafo anterior,
as instituiçõcs financeiras estrangeiras dependem de au-'
torização do Poder Executivo, mediante decreto, parEi
que possam funcionar no País (Vetado).
Art. 11. Compete ao Banco Central do Brasil:
I-entender-se, em nome do.Governo brasileiro.
com as instituições financeiras estrangeiras e internacionais;
Il -proinover, como agente do Governo Federal,
a colocação de empréstimos internos ou externos, podendo, também. encarregar-se dos respectivos serviços;
IH - atuar no sentido de funcionamento regular do
mercado cambial, da estabilidade relativa das taxas de
câmbio e do equÚíbrio no bálanço de pagamentos, podendo para esse fim comprar e vendcr ouro e moeda
estrangeira, bem coino realizar operações de crédito
no exterior, inclusive as referentes aos Direitos Especiais de Saque'e separar os mercados de câmbio finan·
ceiro e comercial:
IV - efetuar compra e venda de títulos de sociedades
de economia mista e empresas do Estado .
V - emitir títulos de responsabilidade próprio, de
acordo com as condições estabelecidas pelo Conselh!J
Monetário Nacional;
VI - regular a execução dos serviços de compensação de cheques c outros papéis;
VII - exercer permanente vigilância nos mercados
financeiros e de capitais sobre empresas que, direta
ou indiretamente, interferiram nesses mercados e em
relação às modalidades ou processos operacionais que
utilizelll;
VIV - prover, sob controle do Conselho Monetário
Nacional, os serviços de sua Secretaria.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil instalará delegacias, com autorização do Conselho Monetário Nacional, nas diferentes regiões geo-econômicas
do País, tendo em vista a descentralização administrativa para distribuição e recolhimento da moeda e o
cumprimento das decisões adotadas pelo mesmo Conselho ou prescritas em lei.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N~ 206, DE 1989
(Do Sr. Francisco Amaral)
Dispõe sobre a elaboração de leis.
(Apense-se ao Projeto de Lei Complementar n'
29, de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As leis, a serem promulgadas, mencionarão,
no preâmbulo, a autoria do respectivo projeto..
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Trata-se de repetição de projeto de minha autoria, .
arquivado, e cuja matéria envolve real interesse legislativo.
Temos, no Brasil, versando sobre as mais variadas
matérias, uma infinidade de leis cujos autores, infelizmente, são totalmente desconhecidos da grande maioria
do povo.
Existe, é certo, um número reduzidíssimo de leis que,
por razões diversas, ficaram conhecidas pelo nome dos
autores dos respectivos projetos. Como exemplo podemos citar a Lei Getúlio Vargas, de proteção aos artistas;
a Lei Afonso Arinos, contra a discriminação racial;
a Lei Calmon, destinando recursos para a educação;
e, mais recentemente, a Lei Sarney, de incentivo fiscal
às artes em geral.
Quantas mais poderiam ser lembradas pelo nome de
seus autores?
Algumas pessoas ligadas à atividade legislativa talvez
pudessem, até com certa facilidade, enumerar mais algumas leis acompanhadas dos nomes dos respectivos
autores dos projetos que lhes deram origem, mas a
verdade é que maioria ignora esse aspecto tão importante do processo legislativo.
Tal ignorância, contudo, é plenamente justificável,
visto que as leis são sancionadas e promulgadas sem
qualquer referência à autoria, isto é, omitindo o nome
do responsável primeiro pela sua existência.
A presente proposição vem corrigir essa injustiça que
se comete contra os autores por ocasião da promulgação
das leis. Seu art. I' determina de forma clara e objetiva
que as leis, ao serem promulgadas; deverão mencionar,
no preâmbulo, a autoria do respectivo projeto.
Cumpre salientar, finalmente, que a m~dida ora preconizada ·não beneficiará apenas os membros do Legislativo, pois, se aprovada nos temos propostos, estar~
garantida a divulgação dos nomes dos autores das leiS
também quando for o projeto de outro Poder ou de
iniciativa popular.
'
Por essa razão, estamos certos de que merece~á li
proposição o apoio unânime de nossos ilustres colegas
para que possa se transformar em lei no menor prazo
possível.
Brasília,
dezembro de 1989. - Francisco Amaral.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N~ 207, DE 1989
(Do Sr. Francisco Amaral)
Concede pensão à viúva e aos filhos do trabalhador rural, falecido antes da vigência da Lei CoÍnplementar n' 11, de 25 de maio de 1971, que "institui
o programa de assistência ao trabalhador rural".
(Apense-se ao Projeto de Lei Complementar
n' 76, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 6' da Lei Complementar n' lI, de
25 de maio de 1971, na redação dada pela Lei.Complementar n' 16; de 30 de outubro de 1973, fica acrescido
do seguinte:
'
"Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à viúva e aos filhos do trabalhador rural faleCido antes da vigência desta lei, desde que comprovem sua permanência no méio rural.
Art. 2"

Esta lei entra em ",igor' na data de sua publí-

~ação.

Art. 3'

Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Trata-se de repetição de projeto de minha autoria.
arquivado e cuja matéria envolve real interesse legislativo.
Como se sabe, quando a Lei n' 5.890, de 1973, reconheceu à companheira do segurado do lNPS a qualidade
de sua dependente, os tribunais imediatamente, em jurisprudência torrencial, mandaram que o,benefício legal
fosse desde logo aplicado às companheiras de segurados
falecidos mesmo antes d<i promulgação da lei.
Pela mesma razão, a norma da legislação de amparo
ao trabalhador rural que instituiu a pensão tornou-se
aplicável em favor dos dependentes do trabalhador rural
falecido antes da lei por numerosas decisões do Tribunal
Federal de Recursos, algumas das quais modificadas
pelo Supremo Tribunal Federal, embora muitas outras
tenham sido mantidas pela Suprema Corte.
Impõe-se, portanto, editar legislação de caráter interpretativo para eliminar as dúvidas que tem, aliás, injustificadamente surgido na aplicação da legislação de proteção ao trabalhador rural.
Brasília,
de dezembro de 1989. - Francisco
Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA CQORDENAI$ÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES
LEI COMPLEMENTAR N° 11,
DE 25 DE ly!AIO DE 1971
Institni o programa de assistência ao trabalhador
rural, e dá outras providências.

.........................................................................
Art. 6' A pensão por morte do traballladOl;., rural,
concedida segundo ordem preferenCial aos dependentes, consistirá numa prestação mensal, equivalente a
30% (trinta por cento) do salário mínimo de maior
valor no País.

LEI COMPLEMENTAR N' 16,
DE 30 DE OUTUBRO DE 1973
Altera a redação de dispositivos da Lei Complementar n' 11, de 25 de maio de 1971, e dá outras
providências.
Art. l' A Lei Complementar n' 11, de 25 de maio
de 1971, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 9' O auxílio-funeral, no importe de um salário
mínimo de maior valor vigente no País, será Bevido
por morte do trabalhador rural, chefe ou arrimo da
unidade familiar, ou de seu cônjuge. dependente e pago
a quem, dependente ou não, houver, compro",adamente, promovido às suas expensas o sepultamento.
Art. 11. A concessão das prestações pecuniárias asseguradas por esta lei complementar será devida a partir
do mês de janeiro de 1972, arredondando-se os respectivos valores globais para a unidade de cruzeiro imediatamente superior, quando for o caso.
Art. 15. .
.
1..
b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar
seus produtos, vendê-los ao consumidor. no ",arejo, ou
a adquirente domiciliado no exterior;
§ l' Entende-se como· produto rural todo aquele
que, não tendo sofrido qualquer proc(:sso de industria"
lização, provenha de origem vegetal ou animal inclusive
as espécíes aquáticas, ainda que haja sido submetido
a beneficiamento, assim cómprecn,didos os processos
primários de preparação do produto para consumo imediato ou posfeiror indus,trialização, tais como descaroçamenta, pilagem, descascamento, limpeza, abate e seccionamento de árvores, pasteurização. resfriamc;nto, secage/n, aferventação e outros do mesmo teor, estendendo-se aos subprodutos e resíduos obtidos através dessas
operações e qualificação de -produtos rurais."
Art. 2' A habilitação do trabalhador rtlral e seus
dependçmtes aos benefícios em dinheiro do Prorural,
será.fcita diretamente pelo beneficiário, salvo nos casos
de moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando poderá ser promovida por"procurador, mediante autorização expressa do Funrural, que, no entanto, fica com o direito de negá-Ia se o beneficiário puder
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ser representado por órgãode seiviço social ou entidade
de classe r!Val.
Parágrafo único.. O disposto neste artigo aplica-se
ao recebimento das prestações pecuniárias, estendendo-se aos casos de ausência.
Art. 3' A aposentadoria por idade concedida ao
trabalhador rural, na forma da mencionada Lei Comple:
mentar n' 11 e sua regulamentação, não acarreta a recisão do respectivo contrato de trabalho, nem constitui
justa causa para a dispensa.
§ I' Constitui justa causa, para efeito do disposto
neste artigo, além de outras razões devidamente apuradas em inquérito administrativo a cargo do Ministério
do Trabalho e Previdência Social, a incapacidade total
e permanente, resultante de idade avançada, enfermidade ou lesão orgância, comprovada mediante perícia
médica requerida à Delegacia Regional do Trabalho.
§ 2' O trabalhador rural que houver sido dispensado antes da publicação desta lei complementar, 'após
lhe ter sido concedida a aposentadoria por velhice, deverá ser reintegrado, aplicando-se'-lhe, igualmente, o
disposto no parágrafo anterior.
Art. 4' . Os empregados que prestam exclusivamente serviços de natureza rural às empresas agroindustriais
e agrocomerciais são consideradas beneficiários do Prorural, ressalvado o disposto no parágr:Jfo único deste
artigo.
Parágrafo único. Aos empregadàs referidos neste
artigo que, pelo menos, desDe a data da Lei Complementar n' 11, de 25 de maio de 1971. vêm sofrendo,
em seus salários, o desconto da contribuição devida
ao INPS, garantida a condição de segurados desse instituto, não poderão ser dispensados senão por justa causa, devidamente comprovada em' inquérito administrativo a cargo do Ministério do Trabalho e. Previdência
Social.
Art. "5' A caracterização da qualidade de t~abalha
dor rural, para efeito da concessão das prestações pecuniárias do Prorural, dependerá da çomprovação de sua
atividade pelo menos nos três últimos anos anteriores
à data do pedido do benefício, 'ainda que de fbrma
descontínua.
Art. 6° É fíxada, a partir de janeiro de 1974, em
50% (cinqüenta por cento) .do salário mínimo de maior
valor vigente no País, a mensalidade da pensão de que
trata o art. 6' da Lei Complemeptar n' 11, de 2~ de
maio de 1971.
§ l' A p.ensão não será diminuída por redução do
número de dependentes d.o trabalhador rural, chefe ou
arrimo da unidade famíliar falecido, eo seu pagamento
será sempre efetuado, pelê> valor global, ao dependente'
que assumir a qualidade de n"ovo chefe ou arrimo da
unidade familiar.
§ 2' Fica vedada a acumulação do benefício da pensão com o da aposentadoria por velhice ou por invalidez
de que tratam os arts. 4' e 5' da Lei Complementar
n' 11, de 25 de maio de 1971, ressalvado ao novo chefe
ou arrimo da unidade familiar o direito de optar pela
aposentadoria quando a ela fizer jus, sem prejuízo do
disposto na parágrafo anterior.
Art. 7' O Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Trabalho e Previdência Social, constituirá
comissão para avaliar os resuItad.os do Prorural, estudar
e planejar a majoração das percentagens ·relativas aos
benefícios referidos no art. 8' e ,a criação de novos benefícios.
Art. 8' São fixadas como datas em que passam a.
ser devidas as mensalidades relativas aos benefícios de
que tratam os arts. 4', 5' e 6' da Lei Complementar
n' 11, de 25 de maio de 1971, a da entrada dó requerimento para a aposentadoria por velhioce, a do respectivo laudo médico, no que respeita à aposentadoria por
invalíc!ez, e aquela de ocorrência do óbito, quanto à
pensão.
§ l' Ficam ressalvados os direitos daqueles que,
mediante documentos hábeis, originários de' assentos
lavrados ante.s de 31 de dezembro de 1971, comprovem
haver atingido a idade de 65 anos' até a data da publicação desta lei complementar.
§ 2' Em relação àqueles que não possam fazer prova, na forma estabelecida no parágrafo anterior, fica
a critério do FunruraI. aceitar outros elementos de con. vicção para a concessão d'l apOSentadoria por v',,;jhice.
Art. 9' Esta lei complementar entrará em vigor em
l' de janeiro de 1974, ressalvados os §§ l' e 2" do art.

15126 Terça-feira 12

6" e o art. 8", os quais tcrão vigência a partir da data
de publicação desta lei.
Art. 10. Revogam-se os arts. 29 e 31 da Lei Complementar n" 11, de 25 de maio de 1971, e demais dispo;
sições em contrário.

LEI N' .\.890,
DE -8-DE JUNBo DE 1973
Altera a legislação de previdência social, e dá
outras providências.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTÁR
N" 208, DE 1989
(Do Sr. Antônio'Mariz)
Regulamenta o art. 153, inciso Vil, da Constituição Federal, qne dispõe sobre o imposto das grandes fortunas.
(Apense-se ao Projeto de Lei Complementar n'
108, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Para efeito de incidência do imposto previsto no inciso VH do art. 53 da Constituição, consideram-se grandes fortums os patrimônios líquidos de vaIar superior a 5.000 (cinco mil) vezes o limite mensal
de isenção do imposto sobre a renda da pessoa física,
vigorante no mês de janeiro do exercício da incidência,
computadas as doações feitas no ano anterior.
§ 1" Patrimônio líquido é o conjunto de bens e direitos, de qualquer natureza, emprego ou localização, deduzido o valor das dívidas de seu titular.
§ 2' Incluem-se no valor do pa\rimônio os bens e
direitos do casal, no rcgimc dc comunhão, e os dos
'filhos menores em relação a seus pais, na forma que
:f lei estabelecer.
, Art. 2' Constitui fato gerador do imposto a propriedade, o domínio útil ou a posse de grande fortllna no
dia l' de janeiro de cada ano.
Art. 3' A base de cálculo do imposto é o valor
atualizado do patrimônio líquido na data prevista em
lei, que poderá excluir do cômputo os bens considerados
de pequeno valor de mercado.
Parágrafo único. . Na constância da sociedade conjugai, se houver patrimônio comum, a base de cálculo,
em rell\ção a cada cônjuge, corresponderá à metade
de seu valor.
Art. 4" É contribuinte do imposto o proprietário,
o titular do domínio útil ou o possuidor dos bens é
direitos que constituírem o patrimônio líquido tributável, pessoa física domiciliada no País ou seu espólio,
e pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior em
relação ao patrimônio existente no País.
Art. 5" As alíquotas do imposto serão progressivas
sobre faixas definidas do patrimônio, em número mínimo de três e máximo de cinco, não podendo a menor
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) e a maior
superior a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento).
Art. 6' Do valor do imposto devido, poderão ser
deduzidos os impostos federais, estaduais e municipais
incidentes sobre o mesmo patrimônio, efetivamente pagos pelo contribuinte no ano anterior.
Art. 7' A lei poderá isentar da tributação a parcela
expressiva do patrimônio investida em empreendime~
tos por ela considerados relevantes para a economIa
nacional.
. Parágrafo único. Para efeito deste artigo, considera-se expres.iva a parcela do patrimônio que representar mais de 25% (vinte e cinco por cento) do capital
de uma empresa ou mais de 75% (setenta e cinco por
cento) do valor total do patrimônio líquido do contribuinte.
Art. 8" A lei estabelecerá, em relação aos emitentes
de títulos ao portador, a forma de identificação do tomador ou beneficiário do rendimento e as obrigações e
responsabilidades tributárias a eles cabíveis.
Art. 9' Esta lei complementar entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

DJÁ RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~ão I)

Dezembro de 1989

LEGISLAÇÃO CITADA, /}NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

Justificação

A regulamentação do imposto sobre as grandes fortunas, em lei complementar, decorre do preceito._do
ari:- 53, 'incisõ' vir: 'dã- Constituíçao:-Essalei definirá
os conceitos básicos, deixando à legislação ordinária
os desdobrametnos e a fixação dos critérios para a sua
eficaz aplicação.
.
O imposto sobre as grandes fortunas teve ongem
em emenda de nossa autoria na Assembléia Nacional
Constituinte, apresentada já na Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças (Em. n" 500824-7).
Rejeitada nessa ocasião, a reapresentamos à Comissão
de Sistem~tização, onde, finalmente, obteve aprovação,
provocando grande reação negativa nos meios conservadores do País. A grande imprensa repercutiu essas reações através de reportagens, editoriais e artigos, fazendo coro aos raivosos argumentos contrários à sua im. ' .
plantação.
Na medida, porém, em que se desenvolvi~ o.debate
sobre a iniciativa, crescia o apoio à criação do novo
imposto. Na votação do projeto de constituição no 1"
turno, ampliara-se a sua sustentação em plenário, ,para,
finalmente, no 2' turno, na deliberação definitiva, consagrar-se quase por unanimidade.
;
O próprio Poder Executivo Federal, recuando ~e posição inicialmente hostil, aderiu à proposta, procnrando
antecipar-se à promulgação da Constituição ..Em 22 de
dezembro de 1987, quando a matéria ainda tramitava
na Assembléia Nacional Constituinte, o Preside'nte da
República remetia à Câmara dos Dcputados a Mensagem n' 754, estabelecendo o "imposto sobre a fortuna".
Essa mensagem, convertida no Projeto de Lei n' 310,
de 1988, permanece em tramitação.
Ao propor a criação do imposto, denominando-o das
"grandes fortunas", o que se prete~deu foi fixar desde
logo seus limites conceituais. Impedir que se transformasse, pela regulamentação legal, em tributo sobre as
pequenas fortunas ou sobre os pequenos patrimônios
líquidos. Evitar que tivesse o mesmo destinô e sofresse
as mesmas distorções do imposto de' renda, inciâente
hoje mais sobre salários e honorários do trabaUlo autôhomo, do que sobre os ganhos e rendimentos do capital.
Seu objetivo primordial, pois, é colocar à disposição
do Estado um instrumento de política econômica, capaz
de permitir. no conjunto do sistemaJ:ributário, o estabelecimento de políticas adequadas à justa e equilibrada'
distribuição da riqueza nacional, à desconcentração da
renda e do patrimônio.
As mais modernas nações capitalistas adotam em sua
legislação impostos sobre o patrimônio. Nos Estados
Unidos sua arrecadação representa 4% do Produto Intemo.Bruto e 12% das recejtas federais. Na OCDE
- Organização para a Cooperação e o Desenvplvimenta Econômico - , que reúne 18 países europeus,
além dos Estados Unidos, Canadá e Japão, 12 (doze)
desses países'dispõem de leis tributárias dessa natureza.
A França, por intermédio de Lei n" 88-1149, de 28
de dezembro de 1988, restabeleceu o ISF, designando-o
agora como "imposto de solidariedade sobre a for!upa"
c destinando a rcceita dele resultantc ao programa de
'.'renda mínima garantida", em favor dos setores carentes de sua população, os chamados "novos pobres",
surgidos desde a crise do petróleo da última década.
No Brasil, a tributação sobre o patrimônio, decorrente dos impostos setoriais existentes - IPTU, ITR,
IPVA, etc.. - atingem apenas 0,56% do Produto Interno Bruto e 3,5% das receitas plÍblicas.
O projeto de lei, ora submetido à apreciação do Congresso Nacional, visa, portanto, ao regulamentar o inciso. VII. do art 53, da Constituição. suprir essa lacuna
persistente na legislação tributária brasileira.
Nos seus nove artigos, estão definidas as grandes fortunas (art. 1'" §§ l' e 2'), definidos ainda o fata,gerador
do impesto (art. 2'). a base de c:íIculo (art. 3"e fJ!!.rágrafo
único), o contribuinte (art. 4'), as alíquotas (art. 5"),
as deduções (art. 6") e isenções (art. 7' e parágrafo
único). a forma de controle da emissão e posse de
títulos ao portador (art. 8') e a data da vigência legal.
À lei ordinária caberá o dctalhamento de cada um dos
seus itens.
Com estas razões, submetemos o projeto ã apreciação
dos senhores parlamentares, na expectativa de que. possa merecer a sua aprovação.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1989. .....: Deputado Antônio Mariz.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçameuto
CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacion31
SEÇÃO IH
Dos Impostos da União
Art 53. Compete à União instituir impostos sobre:
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
§ l' É facultado ao Poder Executivo, atendidas as
condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as
alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, n,.
IVeV.
§ 2" O imposto previsto no inciso IH:
I - será informado pelos critérios da generalidade,
da universalidade e da progressividade, na forma da
lei;
. II - não incidirá, nos termos e limites fixados em
Íei, sobre rendimentos provenientes de aposentadoria
e pensão, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a pessoa
com idade superior a sessenta e cinco anos, cuja renda
total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos
do trabalho.
.
§ 3' O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for
devido em cada operação' com o montante cobrado nas
anteriores;
IH - não incidirá sobre produtos industrializados
destinados ao exterior.
§ 4" O imposto previsto no inciso VI terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas e não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as expiare, só ou com sua família, o proprietário que não possua
outro imóvel.
§ 5' O ouro, quando definido em lei como ativo
financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso
V do caput deste artigo, devido na operação de origem;
a alíquota mínima será de um por cento, assegurada
a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos:
.
.
I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal
ou o Território, confor~e a origem;
II -setenta por centá para o Município de origem.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"i •••••••••••••••••••••••

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N" 209, DE 1989
(Do Sr. Mendes Ribeiro)
Acrescenta inciso ao art. 73 da Lei Complementar
n' 60, de 10de ontubro de 1989, que "possibilita
afastamento de magistrados dirigentes de classe".
(À Comissão de Constituição e Justiça e Redação.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É acrescentado inciso IV ao art. 73 da Lei
Complementar n' 60, de 6 de outubro de 1989. com
a.redação seguinte:
"Art. 73. Conceder-se-á afastamento:
1.
II:.. :
.
IH..
IV - para exercer a presidencia dos Tribumlis
Rcgionais Eleitorais bem como a corregedoria regional eleitoral."
Alt. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua rublicação.

.D"",.~ez:c,e:.:.:m~b;..:rQ;;.:d~e~1~2:::.:B9~_",--_ _-.:..

..:;D:.;:I;.:Á~R::;IO.:::,;;:P;:;.;O~C:.::O:.:N.:..:G:::R~E:::S:.:S:::O::...N:.::.:.:A:::C:.:IO=.::N::.A:.:L:..:(:::.S.:.:eç~ã::.o~I):........

A Justiça Eleitorai tem constatado o crescimentopeimanente de suas tarefas, com inevitável sobrecarga de
trabalho para seus funcionários, a par de uma responsabilidade cada vez maior diante da sociedade brasileira.
Recentes episódios, quando da realização da eleição
presidencial de 1989, pela primeira vez utilizando o
sistema de dois turnos (vigente, doravante, para todo
, e qualquer pleito que se venha a realizar para a chefia
do Poder Executivo em todos os níveis) demonstraram
sua impreseindibilidade e o indesmentível e evidente
acréscimo das responsabilidades c atividades atribuídas
aos dirigentes dos Tribunais Eleitorais quando se deseja
o aprofundamento e a normalização do processo democrático que se está a consolidar no País.
Se os servidores da Justiça Eleitoral, sentem-se honrados com a possibilidade de auxiliar a Nação, também
é verdade que se impõe profunda reflexão, no escopo
de fornecer condições materiais para o bom andamento
do serviço eleitoral.
Eloqüentes, por si sós, alguns números: o cotejo entre
ano eleitoral e não-eleitoral revela um incremento de
48% nos efeitos processados, bem como de 73% nas
anotações de comissões provisórias - refletindo-se di~etamente no crescimento exponencial de julgamentos
e lides a deslindar. Simples comparação entre a quanti.dade de, ,partidos políticos e municípios existentes no
Rio Grànde do Sul em 1985 com o primeiro bimestre
de 1989 demonstra a multiplicação dos pájHdos, a que
se deve acrescentar o aumento de 73% na "quantidade
de municípios existentes (de 244 para 333).
Percebe-se, mesmo numa análise perfunctória, o exa, cerbamcnto das funções que a sociedade civil exige da
Justiça Eleitoral como decorrência da redemocratização
. que se quer permanente, mas que implica na multipli~
,ceação dos pleitos, cada vez mais complcxos diante do
quadro de pluripartidarismo, sendo de ponderar que
o novo texto constitucional criou novas formas de acesso, inclusive originãrio, aos Tribunais Eleitorais, de que
são exemplo a ação de impugnação de mandato (10
e 11 do art. 14), a ação penal originária alcançando
agora também os prefeitos municipais, além dos casos
já tradicionais de Deputados Estaduais e Secretários
de Estado (CF, art. 29, inciso VIH).
Nunca é demais lembrar que a efetivação dos direitci
políticos consagrados na Constituição como direitos e
garantias fundamentais depende, inexoravelmente, da
eficiente a célere atuação do Poder Judiciário. Para
tanto, é indispensável, até mesmo para que se cumpram
os mandamentos constitucionais, que se dote a Justiça
Eleitoral de uma adequada infra-estrutura.
Enquanto nada disso ocorre, o mínimo que se pode
esperar é que a direção dos Tribunais Re'gionais Eleitorais possa dedicar-se, com exclusividade, aos místeres
de dirigir, programar e executar todas as tarefas jurisdicionais e administrativas necessárias ao bom êxito e
à confiabilidade dos pleitos eleitorais.
Parece óbvio não ser esta justiça especializada vazia
de efetivos funcionais adequados, o que exige longos
períodos de tratativas e negociaçães com os demais poderes do Estado e do Município, para preencher razoavelmente os grandes claros funcionais c materiais necessários ao bom desempenho de suas tarefas - menos
importante no contexto das instituições do País, do que
as meras instituições de classe, para cuja administração,
nos termos da Lei Complementar n' 60, de 10-10-89,
ficam seus presidentes dispensados das respectivas atividades jurisdicionais.
Em verdade, é extremamente penoso o acúmulo da
atividade jurisdicional normal com a jurisdição eleitoral, sendo de ponderar que para esse acréscimo cumulado de funções não há a percepção de qualquer vantagem senão ojettondas sessões, que nllda representa em
relação às atividades administrativas que são muitíssimo
mais absorventes.
É óbvio que, afastado o magistrado que· exercer a
presidência e a corregedoria nos Tribunais Regionais
Eleitorais, a problemática remuneratória não necessita
de qualquer alteração em relação à situàção vigente.
A eleição que ~e avizinha, para Governadores dos
Estados, Senadores da República e Deputadôs'Federilis
e Estaduais está a exigir seja o presente projeto tratado
com'prioridade, afribntndo-se-Ihe o caráter de urgência.
Brasília, 4 de dezembro de 1989.'- Mendes, Ribeiro.

bilização para as eleiçÕes de 3 de outubro de 1990
e dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei Complementar n"
197, de 1989.)

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

Justificação

_
CONSTITUIÇÃO
DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

O· Congresso Nacional decreta:

TÍTULO H
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO IV
Dos Direitos Políticos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio univcrsal e pelo voto direto e secrcto, com
valor igual para todos, e, nos temos da lei, mediante:
I -plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular;

.,. §"

i'õ:'" O' ~~~d~~;'~i~ti~~' p~d~';á' ~~; 'i~p~g~~;i~' ~~:

te a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados
da diplomação, instruída a ação com provas de abuso
do poder econômico, corrupção ou fraude.
§ 11. A ação de impugnação de mandatdti:amitará
em segredo de justiça, respondendo o autor, ria forma
da lei, se temeraria ou de manifesta má-fé.
.

TÍTULO III
Da Organização do Estado
CAPÍTULO IV
Dos Municípios

Art. 29. O município reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimCl de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
prim:ípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do rcspectivo estado e os seguintes preceitos:

VIII - julgamento do Prefeito perante o Tribunal
de Justiça;
............ ~.._.':
:
:
.

.

,
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LEI COMPLEMENTAR N' 60,
DE 6 DE OUTUBRO DE 1989
Possibilita afastamento de magistrados dirigentes
de classe.
O Presidente da República
Faço saber que o Congrcsso Nacional decreta e cu
sanciono a seguinte lei complementar:
Art. l' Acrescente-se ao art. 73 da Lei Complemcntar n' 35, de 14 de março de 1979, um inciso a
...s.er numerado como inciso IH, com a seguinte redação:
IH, com a seguintc redaçã'O:
"Art. 73. Coneeder-se-á afastamento:
I..
lI..
IH - para exercer a presidência de associação
de classe.

...kí:' 2;"

'E~t~' i~i '~~t~~' ~~. ~ig~t .;~. d~t~ 'd~ .~~~
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em eontrá'
rio.
Brasília, 6 de outubro de 1989; 168' da Independência e 101' da República. -JOSÉ SARNEY ,. Saulo Ramos.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N9 210, DE 1989
(Do Sr. Gonzaga Patriota)
Esfl1belecé, de acordo com o art. 14 e parágrafos
da Constituição Federal, prazo de desincompati-

Art. l' Nas eleições para Governador e Vice-Governador. Senadores, Deputados Federais e Deputados
Estaduais de 3 de outubro de 1990 o prazo para a desincompatibilização será o seguinte:
a) até 6 (seis) meses depois de aÍastados definitivamente de suas funções:
1. os Ministros de Estado;
2. os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar,da Presidência da República;
I
3. o Chefe do Serviço Nacional de Informações;
4. o Governador do Distrito Federal;
5. o Chefe' do Estado-Maior das Forças Armadas;
6. os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;
. 7. os Comandantes do Exército;
8. os Magistrados;
,
9. o Procurador-Geral e os Subprocuradores-Gerais
da República;
10. os Interventores Federais;
11. os Secretários de Estado;
12. os Membros do Tribunal de Contas da União,
dos Estados e do Distrito Federal;
13. o Diretor-Geral do Departamento de Polícia
Federal;
14. os Presidentes. Diretores, Superintendentes de
autarquias, empresas públicas ou sociedades de eel'lnomia mista;
15. os Comandantes do Distritos Naval, Região Militar e Zona Aérea;
16. o Procurador-Geral do Estado ou Chefe do Ministério Público Estadual, os Subproeuradores-Gerais
do Estado, bem como os Membros do Ministério Públi,co que desempenhem funções junto a Tribunais; .
17. os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governador;
;
18. os Diretores de órgãos estaduais ou sociedades
de assistência aos Municípios;
19. os Secretários da Administração Municipal ou
Membros de órgãos congêneres;
b) os que hajam nos 6 (seis) meses antes do pleitO'
exercido cargo ou função de direção, administração ou
representação, ou que tenham o controle acionário de
fato ou de direito de empresa concessionária de serviço
público de rádiodifusão sonora c de sons e imagens;
c) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiveram
interesse, direta ou indireta, eventual. no lançamento,
arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contri'buições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou
para aplicar multas relacionadas com essas atividades;
d) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, cargo ou função de direção, administração ou representação, em empresas concessionárias
ou permissionárias de serviço público, ou sujeitas a seu
controle, assim como em fundações instituídas ou sub-,
vencionadas pela União, Estado, Distrito Federal, Território ou Município;
e) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores à eleição, hajam ocupado cargo ou função de direção nas
empresas de que tratam os arts. 3' c 5' da Lei n" 4.137,
de 10 de setembro de 1962, quando, pelo ãmbitõ e
natureza de suas atividades, possam tais .çmpresasc-ini fluir na economia nacional;
:1) os que, detendo o controle de empresas ou grupos
de empresas que operem no Brasil, nas condições monopolísticas e oligopolísticas ou cartelizadas previstas no
parágrafo único do art. 5' da lei citada na alínea anterior,
não apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses
antes do pleito, a prova de que fizeram cessa"r o abuso
apurado do poder econômico, ou de que transferiram,
por forma regular, o controle das referidas empresas
ou grupos de empresas;
.
g) os que tenham, dentro de 6 (seis) meses anteriores
ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, adrnlnis-'
tração ou representação em pessoa jurídica ou empresa
estrangeira ou em entidade mantida por contribuições
impostas pelo poder'público;
.
•
h) até. 6(seis~ m~se!..depois de a!~tados d~s funções,_
, os PreSidentes, J~ir~tores ou Superintendentes das so-
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ciedades, empresas ou estabelecimentos que gozem, sob
qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo poder
público ou que tenham exclusivamente por objeto operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive atráves de cooperativas;
- I) os que hajam exercido cargo ou função de direção,
administração ou representação. dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, em pessoa jurídica ou empresa
cuja atividade consista na execução de obras, na prestação de serviços ou no fornecimento de bens por conta
ou sob controle do poder público. '
Art. 2" São inelegíveis para o cargo de Governador
e Vice-Governador os que hajam exercido o mesmo
cargo, para o período subseqüente, e quem os houver
sucedido ou substituído nos seis meses anteriores ao
pleito,
Parágrafo único. São inelegíveis, no território ou
jurisdição do titular, o cônjuge e" os parentes consaguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do
Presidcntc da República, de Governador de Estado ou
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem
os haja substituído dentro dos seis meses anteriores
ao pleito, salvo se já titular de mandato eleitivo e candidato à reeleição.
Art. 3' São inelegíveis os que não possuam domicilio e!'eitoral no Estado, Território ou Distrito Federal,
pelo menos nos 6 (seis) meses anteriores à eleição. .
Art. 4" Constitui condição de elegibilidade a filiação partidária por prazo mínimo de 6 (seis) meses anteriores ao pleito.
Art. 5" Esta lei complementar entrará em vigor na,
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Justificação
O Tribunal Superior Eleitoral, decidindo consulta,
fixou o entendimento de que não se aplicariam às eleições do próximo ano os prazos de desincompatibilização
estabelecidos na Lei Complementar n" 511970.
Torna-se inadiável definir os prazos de desincompatibilização, de forma a proteger a legitimidade das eleições contra influência do poder econômico, o abuso
do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta e indireta.
De outro lado, é necessário estabelecer o prazo de
desincompatibilização para os que exercem, de fato ou
de direito, cargos de direção, administração em empresas concessionárias de serviço público de rádiodifusão
sonora e de sons e imagens, de modo a asseguraroportunidades iguais para os candidatos. em face do crescente
poder dos meios de comunicação de massa.
O prazo de 6 (seis) mescs para a desincompatibilização, proposto no projeto, constitui um meio termo
entre os 9 (nove) meses previstos na Emenda Constitucional n' 26/89 e os 3 (três) meses anteriormente fixados'
na lei de inelegibilidade.
Sala das Sessões, de
de 1989. - Deputado
Gonzaga Patriota.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO
DASCOM~SÕESPERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2' Não podem alistar-se corno cleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório. os conscritos.
§ 3' São condições de elegibilidade, na forma da
lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
11I - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) 35 (trinta e cinco) anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
b) 30 (trinta) anos para Governador c Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) 21 (vinte e um) anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito
e Juiz de Paz;
d) 18 (dezoito) anos para Vereador.
§ 4" São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5" São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subseqüente, o Presidente da Rcpública, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos
e quem os houver sucedido, ou substituído nos seis
meses anteriores ao pleito.
§ 6' Para concorrerem a outros cargos, o Presidente
da República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis meses antes do pleito.
§ 7" São inelegíVeis, no território de jurisdição do
titular. o cõnjuge e os parentes consangüíneos ou afins,
até o segundo grau 'ou por adoção do Presidente da
República, de Governador de Estado ou Território,
do Distrito Federal. de Prefeito ou de quem os haja
substituído dcntro dos seis meses anteriores ao pleito,
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato a
reeleição.
§ 8" O militar alistável e elegível, atendidas as scguintes condições;
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá
afastar-se da atividade;
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade supcrior c, sc eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
§ 9' Lei complementar estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de
proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na administração
direta ou indireta.
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado an-'
te a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados
da diplomação, instruída a ação com provas de abuso
do poder econômico, corrupção ou fraude.
§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará
em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma
da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

LEI N' 4.137,
DE 10 DE SETEMBRO DE 1962
Regula a repressão ao abuso do Poder Econômico.
TÍTULO I
Disposiçôes Gerais

TÍTULO II
Dos Direitos e Garanti~s Fundamentais

CAPÍTULO IV
Dos Direitos Políticos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plcbiscito;
II - referendo;
11I -iniciativa popular.
§ l' O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;

Art. 3' Quandó em relação a uma empresa exista
um restrito número de empresas que não tenham condições de lhe fazer concorrência num determinado ramo
de negócio ou de prestação de serviços, ficará aquela
obrigada à comprovação do custo de sua produção,
se houver indícios veementes de que impõe preços excessivos.

Art. 5' Entendem-se por condições monopolísticas
aquelas em que uma empresa ou grupo de"empresas
controla em tal grau a produção, distribuição, prestação
ou venda de determinado bem ou serviço,que passa
a exercer influência preponderante sobre os respectivos
preços.
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Parágrafo único. Praticará abuso dc poder cconon;üco a .empresa que, operando em condições monopolísticas, interromper ou reduzir em grande escala sua
produção sem justa causa comprovflda, perante o Cade,
para provocar 'a alta dos preços ou a paralisação de
indústrias que dela dependam.

LEI COMPLEMENTAR N' 5,
DE 29 DE ABRIL DE 1970
Estabelece de acordo com a Emenda Constitucional n' 1, de 17 de outubro de 1969, art. 151,
e seu parágrafo único, casos de inelegibilidades, e
dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional deereta e eu
sanciono a seguintc Lei Complcmentar:
Art. l' São inelegíveis:
I - para qualquer cargo eletivo:
a) os inalistáveis;
b) os que foram excluídos do benefício da anistia
concedida pela Lei n' 6.683, dc 28 de agosto dc 1979;
c) os que participem da organização ou do funcionamento de qualquer agrupamento, associação ou Partido
Político, cujo programa ou ação contraric o regimc dcmocrático, baseado na pluralidade de Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem;
d) os que, ostensiva ou veladamente. façam parte.
ou sejam adeptos de Partido Político cujo registro tenha
sido cassado por decisão judicial. transitada em julgado;
e) os que, de qualquer forma, tenham contribuído
para tentar reorganizar ou fazer funcionar associação.
de direito ou de fato, cujas atividades tenham sido suspensas ou hajam sido dissolvidas, por decisão judicial.
nos termos do Decreto-Lei n' 9.085, de 25 de março
de 1946, modificado pelo Decreto-Lei n' 8, de 16 de
julho de 1966;
f) os que hajam atentado, em detrimento do regime.
democrático, contra os direitos individuais concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade.;
g) os Membros do Poder Legislativo que hajam perdido os mandatos pelos motivos referidos nó art. 35
da Constituição;
h) os que, por ato de subversão ou de improbidade
na administração pública, direta ou indireta, ou na particular, tenham sido condenados à destituição de cargo,
função ou emprego, em virtude de sentença judicial
transitada em julgado ou mcdiantc proccsso administrativo em que se lhes haja assegurado ampla defesa;
i) os que forem declarados indignos do oficialato,
ou com ele incompatíveis;
j) os que estejam privados, por sentença judicial,
transitada em julgado, em processo eleitoral, do direito
à elegibilidade, por havcr atentado contra o regime
democrático, a exação e a probidade administrativa e
a lisura õl:I anormalidade de eleição;
.
1) os que tenham comprometido, por si ou por outrem, mediante abuso do poder econômico, de ato de
corrupção ou de influência no exercício de cargo ou
função da administração, direta ou indireta, ou de entidade sindical, a lisura ou a normalidade de eleição,
ou venham a comprometê-Ia,. pela prática dos mesmos
abusos, atos ou influências;
m) os que tenham seus bens confiscados por enriquecimento ilícito, ou que tenham seus nomes propostos
para o confisco pela Comissão Geral da Investigações,
enquanto o Presidente da República não indeferir o
pedido ou não revogar o decreto de confisco;
n) os que tenham sido condenados (vctado) por crime cont:ra a segurança nacional e a ordem política e
social, economia popular, a fé pública, a administração pública c o patrimôuio, ou pelo delito previsto
no art. 22 desta lei complementar, enquanto não penalmente reabilitados;
o) os que, em estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro que tenham sido ou estejam sendo
objeto de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam
exercido, nos doze meses anteriores à rcspectiva decrctação, cargo ou função de direção, administração ou
representação, enquanto não forem exonerados de
qualquer responsabilidade;

a

p)
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11 - para Presidente ou Vice-Presidente da República:
a) o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins,
até o terceiro grau, ou por adoção, do Presidente da
República ou de quem os haja substituído nos 6 (seis)
meses anteriores ao pleito;
b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de suas funções;
1 - os Ministros de Estado;
2 - os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar da Presidência da República;
3 - o Chefe do Serviço Nacional de Informações;
4 - o Governador do Distrito Federal;
5 - o' Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
6 - os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;
7 - os Comandantes do Exército;
8-os Magistrados;
9 - o Procurador-Geral e os Subprocuradores-Gerais da República;
10 - os Interventores Federais;
11 - os Secretários de Estado;
12-os Membros do Tribunal de Contas da União,
dos Estados e do Distrito Federal;
13 - o Diretor-Geral do Departamento de Polícia
Federal;
14 - os presidentes, diretores ou superintendentes
de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista;
c) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem
competência ou interesse, diret~ ou indireta, eventual
no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com
essas atividades;
d) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, cargo ou função de direção, administração ou representação, em empresas concessionárias
ou permissionárias de serviço público, ou sujeitas a seu
controle, assim como em fundações instituídas ou subvencionadas pela União, Estado, Distrito Federal, Território ou Município;
e) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores à eleição, hajam ocupado cargo ou função de direção nas
'empresas de que tratam os arts. 3' e 5' da Lei n' 4.137,
de 10 de setembro de 1962, quando, pelo âmbito c
natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional;
'i) os que, detendo o controle de empresa ou grupo
de empresas que opere no Brasil, nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do art. 5' da
lei citada na alínea anterior, não apresentarem à Justiça
Eleitoral, até 6 (seis) mçses antes do pleito a prova
de que fizeram cessar o abuso apurado do poder econô,mico, ou de que transferiram, por forma regular, o
controle das referidas empresas ou grupo de empresas;
g) os que tenham, dentro de 6 (seis) meses anteriores
ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou empresa
estrangeira ou em entidade mantida por contribuições
impostas pelo Poder Público;
h) até 6 (seis) meses depois de afastados das funções,
os presidentes, diretores ou superintendentes das sociedades, empresas ou estabelecimentos que gozem, sob
qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo Poder
Público, ou que tenham exclusivamente por objeto operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, i,o,1lusive de cooperativas;
i) os que hajam eX4Ircido cargo ou função de direção,
administração ou representação, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, em pessoa jurídica ou empresas
cuja atividade consiste na execução de obras, na prestação de serviços ou no fornecimento de bens por conta
'ou sob controle do Poder Público;
lU - para Governador e Vice-Governador:
a) até 4 (quatro) meses depois de afastados defil'\itivamente de suas funções:
1- os inelegíveis para os cargos de Pr.esidente e VicePresi~ente da República especificados nás alíneas a e
h do item II e, no tocante às demais alíneas, se se
tratar de repartição pública, assoeíação ou empresa que
opere no território {]o Estado;
2-os Comandantes de Distrito Naval, Rcgião Militar e Zona Aérea;
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3 - o Procurador-Geral do Estado ou Chefe do Ministério Público Estadual, os Subprocuradores-Gerais
do Estado, bem como os membros do Ministério Público que desempenhem funções junto a Tribunais;
4 - os Cbefes dos Gabinetcs Civil e Militar do Governador;
5 - os diretores de órgãos estaduais ou sociedades
de assistência aos Municípios;
6 - os Secretários da administração municipal ou
membros de órgãos congêneres;
b) em cada Estado:
I - o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins,
até o terceiro grau, ou por adoção do Governador ou
do Interventor Federal ou de quem, nos 6 (seis) meses
anteriores ao pleito, os haja substituído;
2 - os qne não possuam domicílio eleitoral, no Estado, pelo menos 1 (um) ano imediatamente anterior à
eleição;
3 - os membros do Ministério Público com exercício
na Comarca da Capital, nos 4 (quatro) meses anteriores
ao pleito;
IV -para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de Presidente e VicePresidente da Repúblicá, Governador e Vice-Governador, observado o prazo de 3 (três) meses para a desincompatibilização;
b) o cônjuge c os parentes consangüíneos ou afins,
até o terceiro grau, ou por adoção, do Prefeito ou de
Interventor, ou de quem, nos 6 (seis) meses anteriores
ao pleito, os haja substituído;
c) os membros do Ministério Público em exercício
na Comarca, nos 3 (três) meses anteriores ao pleito;
d) as autoridades policiais, civis ou militares, com
exercício no Município, nos 3 (três) meses anteriores
ao pleito;
.
e) os que não possuam domicJ1io eleitoral, no Município, 1 (um) ano, pelo mcnos, imediatamente anterior
à eleição;
f) os membros das Câmaras Municipais que, na conformidade da Constituição e das leis, hajam perdido
os respectivos mandatos;
V - para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e VicePresidente da República, especificados nas alíneas a
e b do item U, e, no tocante às demais alíneas, se
se tratar de repartição pública, associação ou empresa
que opere no território do Estado observado o prazo
de 6 (seis) meses para a desineompatibilização;
b) em cada Estado, os inelegíveis para os cargos de
Governador, nas mesmas condições estabelecidas;
c) o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins,
até o terceiro grau, ou por adoção, do Presidente, Governador ou Interventor no próprio Estado, Governador do Território, ou de quem nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, os haja substituído;
d) os que não possuam domicl1io eleitoral, no Estado
ou Território pelo menos 1 (um) ano imediatamente
anterior à eleição;

VI - para a Câmara dos Deputados e Assembléias
Legislativas:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas
condições estabelecidas, observado o prazo de 6 (seis)
meses para a desincompatibilização;
b) os que não possuam domicílio eleitoral, no Estado
ou Território, pelo menos 1 (um) ano imediatamente
anterior à eleição~
VU - para as Câmaras Municipais:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e a Câmara
dos Deputados, observado o prazo de 2 (dois) meses
para a desincompatibilização;
b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito;
c) o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins,
até o terceiro grau, ou por adoção, do Prefeito, Interventor no Município, ou de quem, nos 6 (seis) meses
'anteriores ao pleito, os haja.substituído;
d) os que não possuam domicílio eleitoral no Município, pelo menos 1 (um) ano imediatamente anterior
à eleição.
Art. 2' Não podem ser reeleitos os que, no período
imediatamente anterior à eleição, hajam exercido os
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cargos de Presidcnte e Vice-Presidente da República,
Governador e Vice-Governador, de Prefeito e VicePrefeito, inclusive os nomeados pelos Governadores
de Estado ou Território.
§ I" Não podem ser eleitos os que nos 6 (seis) meses
anteriores ao pleito, hajam sucedido ao titulat ou o
tenham substituído em qualquer dos cargos mencionados neste artigo.
§ 2' São inelegíveis para os demais cargos o Presidente, o Governador e o Prefeito que não se afastarem
definitivamente de seus cargos até 6 (seis) meses anteriores à eleição.
§ 3" O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, desdc quc nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, não
tenham sucedido ou substituído o titular.
Art. 3' Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as argüições de inelegibilidade.
Parágrafo único. A argüição de inelegibilidade será
feita perante:
I - o Tribunal Superior Eleitoral, se se tratar de candidato à Presidência ou Vice-Presidência da República.
II -os Tribunais Regionais Eleitorais, se se tratar
de candidato a Senador, Deputado Federal, Governador e Vice-Governador de Estado e Deputado Estadual;
IH - os Juízes Eleitorais, relativamente aos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.
Art. 4' Nos pleitos indiretos, a que se refere o art.
189 da Constituição, o prazo de desincompatibilização
é de 3 (três) meses.
Art. 5' Caberá a qualquer candidato, a Partidos Políticos ou ao Ministério Público. no prazo de 5 (cinco)
dias, contados da publicação do pedido de registro do
candidato, impugná-lo em petição fun- damentada.
§ l' A impugnação, por parte do candidato ou Partido, não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido.
§ 2' Não poderá impugnar o registro de candidato
o representante do Ministério Público que, nos 4 (quatro) anos anteriores, tenha disputado cargo elctivo, integrado diretório de Partido ou exercido atividades político-partidárias.
§ 3' O impugnante especificará desde logo os meios
de prova com que pretende demonstrar a veracidade
do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no
máximo de 6 (seis).
Art. 6' A partir da data em que terminar o prazo
para impugnação, passará a correr, independentemente
de qualquer notificação, prazo idêntico para que o Partido, ou candidato possa contestá-la, juntar documentos
e requerer a produção de outras provas, indicando rol
de testemunhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis).
Art. 7' Decorrido o prazo para a contestação, se
não se tratar apenas de matéria de direito e a prova
protestada for relevante, a critério do Juiz, ou do Relator, serão designados os 2 (dois) dias seguintes para
inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes
que as tiverem arrolado, independentemente de notificação.
§ 1" As testemunhas do impugnante serão ouvidas
em uma só assentada no primeiro dia do prazo, e as
do impugnado, também em uma só assentada, no segundo.
,
§ 2" Nos 3 (três) dias subseqüentes, o Juiz, ou o
Relator, procederá a todas as diligências que determinar, ex officio ou a requerimento das partes.
§ 3' No prazo do parágrafo anterior, o Juiz, ou o
Relator, poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes
ou testemunhas como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão da causa.'
§ 4' Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, o Juiz,
ou o Relator, poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar
(j respectivo depósito.
§ 5' pc o terceiro, sem justa causa, não exibir o
documento, ou não comparecer a juízo, será contra
ele expedido mandado de prisão e instaurado processo
por crime de 'desobediência.
Art. &" Encerrado o prazo da dilação probatória,
nos termos do artigo anterior, as partes, inclusive o
Ministério Público, poderão apresentar alegações no
prazo'comum de 2 (dois) dias.
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Art. 9" Terminado o prazo para alegações, os autos
serão conclusos ao Juiz, ou ao Relator, no dia imediato,
para sentença ou julgamento do Tribunal.
Parágrafo único. O Juiz, ou Tribunal, formará sua
convicção pela livre apreciação da prova, atendendo
aos fatos e circunstâncias constantes dos autos ainda
que não alegados pelas partes, mencionando, na decisão, os que motivaram o seu convencimento.
Art. 10. Nos pedidos de registro de candidatos
a eleições municipais, o Juiz Eleitoral apresentará a
sentença em cartório 3 (três) dias após a conclusão dos
autos passando a correr desse momento o prazo de
3 (três) dias para a interposição do recurso para o Tribunal Regional Eleitoral.
§ l' A partir da data em que for protocolada a petição de recurso, passará a correr, independentemente
de qualquer notificação ao recorrido, o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação de contra-razões.
§ 2' Apresentadas as contra-razões. ou decorrido
o prazo sem elas, serão os autos remetidos ao Tribunal
Regional Eleitoral imediatamente, inclusive por porta. dor, se houver necessidade, decorrente da exigüidade
de prazo, correndo as despesas do transporte por conta
do recorrente.
Art. 11.. Se o Juiz Eleitoral não apresentar a sentença no prazo previsto no artigo anterior, o ptazo para
recurso só começará a correr após a publicação da mesma por edital em cartório.
Parágrafo únic9. Ocorrendo a hipótese prevista
'neste artigo, o Corregedor Re:gional, de ofício, apurará
o motivo do retardamento e proporá ao Tribunal Regional, se for o caso, a aplicação da' penalidade cabível.
Art. 12. Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal' Regional, serão autuados e apresentados no mesmo
dia ao Presidente, que, tambêm na mesma data, distribuirá a um Relator e mandará abrir vista ao Procurador
Regional pelo prazo de 2 (dois) dias.
Parágrafo único. Findo o prazo, com ou sem parecer, os autos serão enviados ao Relator, que os apresentará em mesa para julgamento em 3 (três) dias, indepen·
dentemente de publicação em pauta.
Ar!. 13. Na sessão do julgamento, que se realizará
de uma só assentada, feito O relatório, facultada a palavra às partes e ouvido o Procurador Regional, proferirá
o Relator o seu voto e serão tomados os dos demais
juízes.
§ l' Proclamado o resultado, o Tribunal se reunirã
em conselho para lavratura do acórdão, no qual serão
indicados o direito, os fatos e as circunstâncias que
motivaram o seu convencimento.
§ 2' Reaberta a sessão, far'se-ão a leitura e a publicação de acórdão, passando a correr dessa data o prazo
de 3 (três) dias para a interposição de recurso para
o Tribunal Superior Eleitoral em petição fundamentada.
Art. 14. Havendo recurso para o Tribunal Superior
Eleitoral, a partir da data em que for protocolada, a
petição passará a correr, independentemente de qualquer notificação ao recorrido. o prazo de 3 (tn's) dias
para apresentação de contra-razões.
Parágrafo único. Apresentadas as contra-razões ou
decorrido o prazo sem elas, serão os autos remetidos,
no dia seguinte, ao Tribunal Superior Eleitoral.
.
Ar!. 15. Tratando-se de registro a ser julgado originariamente por Tribunal Regional Eleitoral, observado
o disposto no artigo 8', o pedido de registro com ou
sem impugnação, será julgado, independentemente de
publicação de pauta, no prazo de 3 (três) dias.
Parágrafo único. O julgamento será procedido na
forma estabelecida no artigo [3, e, havendo recurso
para o Tribunal Superior Eleitoral, obscrvar-se-á o disposto no artigo 14.
Art. 16. No Trihunal Superior ~eitora[, os recursos sobre registro de candidatos serãb processados e
julgados na forma prevista nos arts. 12 e 13.
Art. 17. Transitada em .julgado a decisão que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-Ihe-á negado registro ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado
nulo o diploma, se ,já expedido.
Art. 18. Os prazos a que se referem os arts. 5" e
seguintes são peremptórios e contínuos e correm em
secretaria ou cartório, e, a partir da data do encerramento do prazo para registro de caudidatos, não se
suspendem aos sábados, domingos e feriados.
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Art. 19. É facultado ao Partido que requereu o registro do candidato considerado inelegível dar-lhe substituto, mesmo que a decisão passada em julgado tenha
sido proferida após o termo final do prazo de registro.
Neste caso, a respectiva Comissão Exeeutiv2' do Partido
fará a escolha do candidato.
Art. 20. A declaração de inelegibilidade de candidato a Presidente da República, Governador de Estado,
ou Prefeito Municipal não atingirá o candidato a VicePresidente, Vice-Governador ou Vice-Prefeito, assim
como a destes não atingirá aqueles.
Art. 21. Ocorrendo. após a eleição para cargo de
Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador, Prefeito e Vice-Prefeito, o cancelamento do diploma de candidato eleito, r.ealizar-se-á
a nova eleição dentro de 60 (sessenta) dias após a publicação ou intimação da decisão transitada em julgado.
Art. 22. Constitui crime eleitoral a argii;ição de inelegibilidade, ou a impugnação de registro de candidato,
feita com motivação falsa, ou graciosamente, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos
e multa de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) vezes o maior
salário mínimo vigente no País.
Ar!. 23. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá
instruções para o processamento do registro de candidatos.
Art. 24. Esta Lei Complementar entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 211, DE 1989
(Do Sr. Adylson Motta)
Acrescenta inciso à Lei Complementar n' 35, de
14 de março de 1979, que dispõe sobre o afastamento
de magistrados.
(Apense-se ao Projeto de Lei Complementar n'
209, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:

Art. l' Acrescente-se inciso ao art. 73 da Lei Complementar n' 35, de 14de março de 1979, com a seguinte
redação:
"Art. 73. Conceder-se-á afastamento:

111-

.
.
III.
IV - para exercer a presidência dos Tribunais
Regionais Eleitorais bem como a Corregedoria Regional Eleitoral."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Justiça Eleitoral tem constatado o crescimento permanente de suas tarefas, com inevitável sobrecarga de
trabalho para sens funcionários, a par de uma responsabilidade cada vez maior diante da sociedade brasileira.
Recentes episódios, quando da realização da eleição
presidencial de 1989, pela primeira vez utilizando o
sistema de dois turnos (vigente, doravante, para todo
e qualquer pleito que se venha a realizar para a chefia
do Poder Executivo em todos os níveis) demonstram
sua imprescindibilidade e o indesmentível e evidente
aerêscimo das responsabilidades e atividades atribuídas
aos dirigentes dos Tribunais Eleitorais quando se deseja
o aprofundamento e a normalização do processo democrático que se está a consolidar no País.
Se os servidores da Justiça Eleitoral sentem-se honrados com a possibilidade de auxiliar a Nação, também
é verdade que se impõe profunda reflexão, no escopo
de fornecer condições materiais para o bom andamento
do serviço eleitoral.
Eloqüentes, por si sós, alguns números: o cotejo entre
ano eleitoral e não-eleitoral revela um incremento de
48% nos feitos processados. bem como de 73% nas
anotações de comissões provisórias - reflctindo·se diretamente no crescimento exponencial de julgamentos
e lides a deslindar. Simples comparação entre a quantidade de partidos políticos e municípios existentes no
Rio Grande do Sul em 1985 com o primeiro bimestre

Dezembro de 1989,

de 1989 demonstra a multiplicação ços partidos, a que
se deve acrescentar o aumento de 73% na quantidade
de municípios existentes (de 244 para 333).
Percebe-se, mesmo numa análise perfunctória, o exacerbamento das funções que a sociedade civil exige da
Justiça Eleitoral como decorrência da redem.ocratização
que se quer permanente, mas que implica a multipli·
cação dos pleitos, cada vez mais complexos diante do
quadro de pluripartidarismo, sendo de ponderar que
o novo texto constitucional criou novas formas de acesso, inclusive originário, aos Tribunais Eleitorais, de que
são exemplo a ação de impugnação de mandato (§§
10 e II do art. 14), a ação penal originária alcançando
agora tambêm os prefeitos municipais, além dos casos
já tradicionais de Deputados Estaduais e Secretários
de Estado (Constituição Federal, art. 29, inciso VIII).
Nunca é demais lembrar que a efetivação dos direitos
políticos consagrados na Constituição como direitos e
garantias fundamentais depende, inexoravelmente, da
eficiente e célere atuação do Poder Judiciário. Para
tanto, é indispensável, até mesmo para que se cumpram
os mandamentos constitucionais, que se dote a Justiça
Eleitoral de uma adequada infra-estrutura.
Enquanto nada disso ocorre, o mínimo que se pode
esperar é que a direção dos Tribunais Regionais Eleitorais possa dedicar-se, com exclusividade, aos misteres
de dirigir, programar e executar todas as tarefas jurisdicionais e administrativas necessárias ao bom êxito e
à confiabilidadc dos pleitos eleitorais.
Parece óbvio não ser esta justiça especializada vazia de efetivos funcionais adequados, o que exige
longos períodos de tratativas e negociações eom os demais poderes do Estado e do Município, para preencher
razoavelmente os grandes claros funcionais e materiais
necessários ao bom desempenho de suas tarefas - menos importante no conte),:to das instituições do País,
do que as meras instituições de classe, para cuja administração, nos termos da Lei Complementar n" 60, de
10-10-89, ficam seus presidentes dispensados das respectivas atividades jurisdicionais.
Em verdade, é extremamente penoso o acúmulo da
atividade jurisdicional normal com a jurisdição eleitoral, sendo de ponderar que para esse acréscimo cumulado de funções não hã a percepção de qualquer vantagem senão o jeton das sessões, que nada representa
em relação às atividades administrativas que são muitíssimo absorventes.
É óbvio que, afastado o magistrado que exercer a
presidência e a corregedoria dos Tribunais Regionais
Eleitorais, a problemática remuneratória não necessita
de qualquer alteração em relação à situação vigente.
A eleição que se avizinha, para Governadores dos
Estados, Senadores da República e Deputados Federais
e Estaduais está a exigir seja o preseute projeto tratado
com prioridade, atribuindo-se-Ihe o carlÍter de urgência.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1989. - Deputado Adylson Motta,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASl/
TÍTULon
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO IV
Dos Direitos Políticos
Ar!. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrãgio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, c, nos termos da lei, mediante:
I -plebiscito;
II - referendo;
IH - iniciativa popular;
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados
da diplomação, instruída a ação com provas de abuso
do poder econôníico, corrilpção ou fraude.
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§ lI: A ação de impugnação de mandato tramitará
em segredo de justiça, respondcndo o autor, na forma
da lei. se temerária ou de manifesta má-fé.

TÍTULO IH
Da Organização do Estado
CA\?ÍTULO IV
Dos Municípios
Art. 29. O Município rcger-se-á por lci orgânica.
votada em dois turnos. com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal. que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintcs preceitos:

LEI COMPLEMENTAR N'! 35,
DE 14 DE MARÇO DE 1979
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

··....···..·.. ····..·..···..itTüL'o·Iv·..··..·······..·..·········
Dos Vencimentos, Vantagens
e Direitos dos Magistrados
CAPÍTULO IV
Das Concessões
Art. 73. Conceder-se-á afastamento ao magistrado, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens:
. I - para freqüência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, a critério do Tribunal ou de
seu Órgão Especial, pelo prazo máximo de um ano;
. II - para a prestação de serviços, exclusivamentc
à Justiça Eleitoral.

de exercício de atividades consideradas penosas.
insalubrcs ou perigosas."
As exceções previstas no dispositivo em referência.
dizem respeito ao tempo de serviço necessário à aposentadoria voluntária. com proventos integrais, e a aposentadoria, também voluntária. com proventoos proporcionais, condicionado tais cxceções ao exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas.
No que diz respeito a esta última forma, ou seja,
a aposentadoria com proventos proporcionais, verifica-se uma inovação da atual Constituição.
Não resta qualquer dúvida e todos sabem que a Atividade policial impõe ao servidor condições, para o seu
pleno exercício, de permanente risco de sua integridade
física, de sua vida, de sua liberdade, de seu conceito
pessoal e funcional. no enfrentamento permanente contra os criminosos e o crime organizado, num confronto
tão desigual nos seus mais variados aspectos.
Mas não fica apenas na natureza perigosa da missão
policial a justificativa para o tratamento pretendido pelo
projeto.
~ A atividade também se reveste de condições penosas
e insalubres e isto porquem em seu desempenho, constantementc, o policial excedc em muito os horários normais de expediente fixados ao funcionalismo de um
modo geral, em deslocamentos freqüentes por locais
de crimes. em remoções e perícias, interrogando, transportando e socorrendo portadores de doenças infectocontagiosas, em situações quc não pode e não tcm como
evitar.
Ademais, a Constituição anterior já comtemplava a
possibilidade de aposentadoria especial em tais condições, tendo sido regulamentado pela Lei Complementar
n' 51, de 20 de dezembro de 1985, que dispõe sobre
a aposentadoria do funcionário policial.
Impõe-se, portanto, o acolhimento deste projeto pela
justiça que ecerra no tratamento a uma catcgoria de
servidores cuja atividade é de fundamental importância
à segurança e à tranqüilidade da sociedade nacional,
além de manter uma situação já reconhecida e acolhida
anteriormente e que já se incorporou às prerrogativas
de tais servidores.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1989. - Deputado Adylson Motta, PDS - RS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 217, DE 1989
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N" 212, DE 1989
(Do Sr. Adylson Motta)
Dispõe sobre a aposentadoria do funcionário policiaI civil, nos termos do artigo 40 e parágrafo l'
da Constituição federal.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Finanças (ADM); e de Serviço
Público.)
O Congresso Nacional decrcta:
Art. l' O funcionário policial civil será aposentado:
1- compulsoriamcntc;com proventos intcgrais,
por invalidez 'ou ao setenta anos de idade;
II - voluntariamente, aos 30 (trinta) anos de
serviço. se homem. e .aos 25 (vinte e cinco), sc
mulher, com proventos integra)s, desde que conte.
pelo menos 10 (dez) anos de serviço cm cargo de
natureza .estritamente policial.
Art. 2' Esta lei .complementar entra em vigor na
data da sua publicação.
Art.}' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente projçto de lei complementar sc propõe
a regiJlamentar a aposentadoria do funcionário público
que exerce atividade de natureza estritamente policial.
A proposta. atribuindo ao funcionário policial, na
forina da. aposentadoria ·voluntária. um tratamento especial, 'se' f\lndamentadã no parágrafo '1' do artigo 40,
da Constituição Federal, que prescreve:
<'§ I' Lei complementar poderá estabelecer
exceções ao disposto no inciso III, a e c, no caso

(Do Sr. Eliel Rodrigues)
DispÕe sObre sanções para o uso do fnmo em pIe.
nário.
(À Mesa.)
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' A desobediência à proibição de fumar (art.
73, XIV, do Regimento Interno) é punível êom:
I - censura verbal;
II - na reincidência, retirada do recinto;
UI - havendo resistência à ordem de retirada, perda
do exercício do mandato por três dias.
§ l' Na tcrceira reincidência, o fato configura-se
como falta de decoIo parlamentar, para os efeitos regimentais (ar!. ·246, inciso II e § 1').
§ 2' Tratando-se de servidor, a sanção será a retirada do recinto, mais 'as penalidades aplicáveis dentre
as constantes dos regulamentos administrativos.
Ar!. 2' O disposto no capnt e no § l' do artigo
anterior será incorporado ao projeto de Código de Ética
e Decoro Parlamentar (art. 244 do Regimento Interno)
a 'ser apresentado pela Mesa.
Art. 3' Esta ~csolução entra em vigor na data de
sua ·publicação. '
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
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Diz o art. 244 da lei interna:
"Art. 244. O deputado que descumprir os dcveres inercntes a seu mandato, ou praticar ato que
afete a sua dignidade, estará sujeito ao processo
e às medidas disciplinares previstas neste Regimento e no Código de Ética e Decoro Parlamentar,
que poderá definir outras infrações e penalidadcs,
entre estas as seguintes:
I -censura:
I l - perda temporária do exercício do mandato,
não excedente·de trinta dias;
UI - perda do mandato."
O art. 2' do projeto, determinando a inclusão do
preceito no referido código, evita que a resolução permaneça indefinidamente como norma avulsa.
Aprovando esta proposta, estaremos dando, desde
já, cominação específica à transgressão em foco, e com
isto - espero - contribuindo para que se fixe na consciência de todos os Senhores Representantes, como um
verdadeiro mandamento, que a Casa elaboradora das
leis deve ser a primeira a bem cumpri-Ias.
Sala das Sessões,
de 1989. - Deputado
Eliel Rodrigues.

PROJETO DE LEI
N" 4.074, DE 1989
Do Sr. Francisco Amral)
Isenta as entidades beneficentes de contribnição
para a seguridade social, nos termos do parágrafo
7' do artigo 195 da Constituição.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 4.061. de 1989.)
O.Congresso Nacional decreta:
Art. l' A partir de 5 de outubro de 1988são isentas
de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que:
I - não remuneram os membros da sua diretoria;
II - sejam consideradas de utilidade pública federal
estadual ou municipal;
lU - cumpram as exigências da legislação trabalhista
quanto aos seus empregados.
Art. 2' Esta lei entra em vigor a partir da publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O § 7' do art. 194 da Constituição não é auto-aplicável, por isso mesmo podem estar sendo exigidas,
das entidades beneficientes de assistência social, as contribuições previstas para seguridade social.
Daí porque, no art. l' da presente proposição, damos
caráter retroativo à isenção, condicionando o seu gozo
à não renumeração das diretorias dessas entidades. à
prova de declaração de utilidade pública federal, estadual ou municipal e ao cumprimento da legislação trabalhista quanto aos empregados.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1989. - Deputado
Francisco Amara\.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA 'FEDERATIVA DO BRASIL

·..·····..··....··..·..··..iiTüi.o·viú....··..··....···..·..··..·
Da ordem Social

······..·..·..··....·..·..

..·..···..······· ..·..··

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Justificação
A proibição regimel1(a\:- "a qualquer pessoa é vedadO.fumar no recinto do Plenário" (art. 73, XIV) tcm sido acintosamente descumprid1.l, sem qualquer
sanção. PrQsseguem os transgressorcs com a sua atitude
de desrespeito para com o próximo, e só têm a perder,
com isso, a saúde de cada um dos que aqui comparecemos e, sobretüdo, a imagem da Casa.

cAp·iTüJ~o'ii··

Da Segllridade Social

........................................................................
Art. 195. A seguridade social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos
da lei, mediante recursos provenientes dos' orçamentos
da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, c das scguintes contribuições sociais:
.

.
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§ 7'· São isentas de contribuição para a seguridade
social as entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências estabelecidas em lei.

PROJETO DE LEI
N9 4.112, DE 1989
(Do Sr. Maurício Nasser)
Dispõe sobre a isenção tributária na aquisição
de automóveis para serviço de táxi e dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.115, de 1988.)
O Congresss.Wacional decreta;
Art. l' As-empresas e os profissionais autônomos
de serviço de táxi no país ficam, permanentemente,
isentos do pagamento do Imposto de produtos Industrializados, I.P.I na aquisição de automóveis destinados
exclusivamente aos serviços dc táxi, descontado o imposto na fonte.
Parágrafo único. Os Sindicatos da e;ttegoria com:
provarão, mediante certidão, em sua área jurisdicional,
o tempo de efetivo exercício da profissão e o número
da matrícula do motorista autônomo e da empresa, para
o fim de aquisição do veículo.
Art. 2' A Caixa Econõmica Federal e o Banco do
Brasil S. A. estabelecerão um plano de financiamento,
por 3 (três) anos, com juros subsidiados, para a aquisição de automóveis destinados exclusivamente aos serviços de táxi.
Parágrafo único. Instituições bacárias oficiais e privadas poderão participar do plano de financiamento
dentro ds normas e condições estabelecidas.
Art. 3' A instituição financiactora acrescentará, no
contrato de financiamento, além do seguro contra incêndio, também o seguro contra acidentes.
Art. 4' O veículo adquirido na forma desta lei terá
de ser colocado obrigatoriamente no serviço de táxi
de sua região, sob pena de apreensão e entregagratuita
a entidades educacionais ou assistências, além do processo criminal o infrator por falsidade ideológica.
Art. 5' O veículo adquirido na forma desta lei não
poderá ser alienado, sob qualquer pretexo ou modalidade, nos 03 (três) anos subseqüêntes à data da aquisição.
Art. 6' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Os motoristas autônomos, integrados nos serviços de
táxi de suas regiões foram, por duas vezes, beneficiados
por lei, com vigência, cada uma, por um ano, quanto
a isenção do Imposto de Produtos Industrializados, 1.P.
I, na aquisição de automóveis a álcool destinados àquele
fim.
Ocorre que, 1.987,-a última vez em que o benefício
fora concedido, - vários fatores intervenientes prejudicaram a execução do projeto, em sua plenitude. A classe
aguardou em vão, durante meses, que os governos estaduais, notadamente e o de São Paulo, abrissem mão
da cobrança do Imposto de Circulação de Mercadorias,
ICM. Quando o prazo do benefício se esgotava, muitos
motoristas decidiram pagar o ICM, e adquirir o carro,
mas os automóveis haviam desaparecido do mercado.
Principalmente, ao grande público. Ao motorista, porque cada carro passou a exigir cada vez mais a assistência
das oficinas mecânicas e a compra de peças e acessórios,
tudo a preços crescentes. O custo da manutençãoé superior ao dá féria, em face do aumento, em curtos períodos, do combustível, da espiral inflacionária e da elevação incontrolável do custo de vida. O grande público,
por sua vez, como usuário de veículos velhos, está sujeito ao desconfronto nas viagens, e, - pior que tudo,
está sujeito a acidentes graves, em face do estado precác
rio de cada veículo.
No intuito de prestar oportuno serviço à classe do
motoristas autônomos e às empresas do ramo, e no
intuito principal de garantir a segurança, o conforto
e a integridade dos usuários de serviço de táxi, é que
nós nos propomos a tomar a iniciativa deste projeto
de lei. Temos de considerar que nada menos de cinco
flilhõe de famílias dependem, para seu sustento, em
todo o país, do funcionamento dos serviços de táxi.
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Se os cofres da União perdem alíquota apreciável,
com isenção do LP. L temos a considerar, por outro
lado, o interesse coletivo, pois, quanto menos acidentes,
tanto menos o Poder Público terá de gastar com o socorro médico de emergência, ou com inquéritos c processeis
instaurados nos órgãos competentes. Ademais, o pátrimônio particular não ficará desfalcado.
O financiamento é uma necessidade social. A maioria
esmagadora dos motoristas autônomos não dispõe dI;
recursos próprios para a comlil'a de veículos. A exigên~,'
cia da inclusão, nos contratos, éle cláusulas sobre segun9
contra acidentes é produto do clamor geral da classe,
porque estes são mais frequentes e mais prejudiciais.
A preocupação sobre a exigência de expedição dê
certidão pelo Sindicato da categoria atestando o efetivo)
excrcício da profissão tem por. fim evitar a acontecida
fraude anterior, de elementos desqualificados cbmo motoristas haverem adquirido veículos, que ficaram na garage, em prejuízo do serviço de transporte nas cidades.
A entidade classista se responsabilizará pela certidãlJ
de que emitir. Além de responder pelo crime de fraude
e falsa ideologia, o infrator da lei perderá o veículo
ilegalmente adquirido, e este será doado a instituições
educacionais ou assistências.
Plenário
de Dezembro de !1989. - MaUrício
Nll!ser Deputado Fedel:aJ.

suas bases de dados comtesJ1ectivas estruturas, métodos
de acesso e monitore~ de teleprocessamento.
Art. 5" Constitui crime, sujeito à pena de dois a
cinco anos de reclusão:
I - divulgar ip.devidamente, por qualquer forma, as-,
sunto classificado previamente como sigiloso por autori-'
dade competente;
11 - destruir, ocultar, fraulIar, manipular, ou obstaculizar o acesso a dados, informações ou documentos
de qualquer natureza que iuteressem ao Congresso Na-,
cional, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal,
às suas respectivas Mesas Diretoras, ou quaisquer de
suas Comissões Permanentes ou Temporárias, para o
exercício de suas prerrogativas constitucionais.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso 11
aplicar-se-á, cumulativamente, a pena acessória de proibição de exercício de função pública pelo prazo de cinco
anos.
Art. 6" Esta lei entra na data de sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.

a

PROJETO DE LEI N~
4.125, DE 1989
(Do SI. José Costa)
Dispõe sobre o acesso às bases de dados da administração pública federal, direta e indireta, inclusive
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, pelo Congresso NaCional, e dá outras
providências.
(À:> Comissões de Constituição e·Justiça e Redação (ADM); de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Serviço PúbliCõ' - art.
24,IL)
O Congresso Nacional decreta;
Art. 1" O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Seliadõ-Fe-derál, no exercício das preircr-:
gativas que lhes são conferidas nos arts. 58, 70, 71,
72, 74 e 166 da Constituição Federal e art. 16, .§ 2'"
de suas Disposições Transitórias, têm acesso amplo,
livre e desembaraçado às informações de qualquer natureza existentes nas bases de dados dos órgãos da administração pública federal direta e indireta, inclusive fundações, empresas públicas e sociedades de economia
mista.
§ l' O direito ao acesso de dados referidas neste
artigo poderá ser exercido pelas Comissões Permanentes e Temporárias da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou, quando for o caso, do Congresso Nacional c, bem assim, pelo Tribunal de Contas da União,
no exercício de sua competência constitucional.
§ 2' O acesso às bases de dados meucionados darse-á preferencialmente através de interligação à Rede
Nacional de Comutação por Pacotes (Renpac), da Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel).
Art. 2" O acesso a assunto classificado como sigiloso, nos graus de ultra-secreto, secreto, confidencial e
reservado que lhe forem atribuídos por autoridade competente ou por força de acordo ou trado com país estrangeiro, será concedido p~las Mesas Diretoras do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, no Âmbito de suas respectivas competências,
em exclusividade a pessoas detentoras de credencial
de segurança grau correspondente, observados os procedimetos e cautelas estabelecidos em resolução específica do Congresso Nacional ou, conforme a hipótese,
de suas respectivas Casas Legislativas.
Art. 3" Qualquer pessoa que tome conhecimento
de assunto classificado por autoridade competente, na
forma da lei, como sigiloso é co-responsável pelo seu
sigilo.
Art. 4' Os entes administrativos referidos no art.
1", in fine, fornecerão às Mesas do Congresso Nacional,
da Câmara dos Deputados e Senado Federal, no prazo
de 60 (sessenta) dias, informações detalhadas sobre a
configuração'dos sistemas informatizados de que disp6em, sistemas operacionais aplicativos disponíveis,

Justificação
As razões quefundameutam a presente proposição
serão expendidas em sustentação oral no Plenáriop da
Câmara dos Deputados, para ulterior anexação ao projeto, na forma do art. 103 do Regimento Interno.
É oportuno, entretanto, aduzir que a matéria tratada
nesta proposição é corolário das prerrogativas constitueioniais do Poder Legislativo e de capital importânçia
para sua efetivação.
Sala das Sessões,
de
de 1989. Deputado José Costa.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÂO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VII
Das Comissões
Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão
comissões permanentes e temporárias, constituídas na
forma e com as atribuições previstas uo respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
§ l' Na constituição das Mesas e de cada Comissão,
é assegurada, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares
que participam da respectiva Casa.
~ 2' Âs comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na
forma do regimento, a competência do Plenário, salvo
se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;
11 - realizar audiências públicas coni entidades da
sociedade civil;
. 111 - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre asuntos inerentes a suas atribuições.
IV -receber petições, reclamações, representações
hu queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissóes
das autoridades ou entidades públicas:
V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou
cidadão;
. VI- apreciar programas de obras, planos nacionais,
regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles
emitir paFecer.
§ 39 As comissões parlamentares de inqu6rito, que
terão poderes de investigação próprios das autoridades
juduciais, além de outros previstos nos regimentos das
respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um térço de seus
membros, para a apuração de fato determinado e por
prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, enca-
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minhadas ao Ministério Público, para que promova a
responsabilidade civil criminal dos infratores.
§ 4' Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessáo ordinária do período legislativo,
com atribuições definidas no regimento comum, cuja
compo,sição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

SEÇÃO IX
Da Fiscalização Contábil,
Financeira e Orçamentária
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administrl!çáo direta c indireta, quando
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo,
e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa
física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Art. 71. O Controle externo, a cargo do Congresso
Naeional, será exercído com o auxílio do Tribunal de
Contas da União, ao qual compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo
Presidente da República, mediante parecer prévio que
deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu
, recebimento;
11 - julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações
e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregulariedade de que resulte prejuízo ao erário público;
III -apreciar, para fins de registro, a legalidade dos
atos da admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Podr Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem
como a das concessões de aposentadorias, reformas e
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não
alterem o fundamento legal do ato concessório;
IV - realizar, por iniciativa própria, da 'Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica
ou de inquérito, inspeções e auditOlias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso 11;
V - fiscalizar as contas nacionais dos empresas supranacionais de cujo capital social a União participe,
de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;
VI --.- fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste
ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
VII - prestar as 1nfo~mações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou ,por
qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
VIII - aplicar aos re,ponsáveis, em caso de ilegalidade de despésa ou irregulariedade de contas, as sanções previstas em lei que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erál10;
IX:""" assinar prazo para que o órgâo ou ~ntidade
adote as providências·necessárias ao exato cumpriemnto
da lei, se verificada ilcgalidade;
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal,
XI - representar ao Poder competente sobre irregulariedades ou abusos apurados;
§ 1" No caso de contrato, o ato de sustação será
adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que spli-
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citará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas
cabíveis.
§ 2" Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas
previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a
respeito.
§ 3' As decições do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficãcia de títnlo executivo.
§ 4" O tribunal encaminhará ao Congresso Nacionai, trimestral anualmente, relatório de suas atividades.
Art. 72. A Comissão mista permanente a que se
refere o art. 166, § 1', diante de indícios de despesas
não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos
não-programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável
que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos
necessários.
§ l' Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.
§ 2' Entendendo o Tribunal irregular a despesa,
a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano
irreparável ou grave lesão á economia pública, proporá
ao Congresso Nacional sua sustação.
•

'1 ••••..•..•••••..•.•••.••.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cnmprime.:lto das metas previstas no
plano plurianual, a execução dos programas de governo
e dos orçamentos da União;
11 - comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem corno da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado;
IH - exercer o controle das operações de crédito,
avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da
União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua
missão institucional.
!l I' Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da
União, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2' Qualquer cidadão, partido político, associação
ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei,
denunciar irregularidaes ou ilegalidades pcrante o Tribunal de Contas da União.

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO 11
Das Finanças Públicas
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na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do
Congresso NacionaL
§ 3' As emendas ao .projeto de lei do orçamento
anual ou aos·'projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com
a lei de diretrizes orçamentárias;
11 - indiquem os recursos necessários, admitidos
apenas os provenientes de anulação de 'despesa, excluídas as que incidem sobre:
a) dotações para pessoa) e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucioanis para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou
111 - sejam relacionadas;
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4" As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.
§ 5' O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação
nos projetos a que se refere este artigo enquanto não
iniciada a vQtação, na Comissão misth, da parte cuja
alteração é proposta.
§ 6' Os projetos de lei do plano plurianual, das
diretrizes orçamentárias e do orçamento. anual serão
enviados pelo Presidente da República ao Congresso
Nacional, nos termos da Lei complementar a. que se
refere o art. 165, § 9'1.
§ 7' 'Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção" as
demais normas relativas ao processo legislativo,
§ 8" Os' recursos que, em decorrência de veto,
emenda ,ou rejeição do projeto de lei orçamentária
anual, ficarem sem despesas correspondentes poderáo
ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou SIIplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 16.

Até que se'efetive o disposto no art. 32,

S. 2", da Constituição, caberá ao Presidente da República, com a aprovação do Senado' Federal, indicar o
Governador e o Vice-Governador do Distrito Federal.
§ 2' A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Distrito Federal,
enquanto não for instalada a C~mara Legislativa, será
exercida pclo Senado Federal, mcdiante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, observado o disposto no art. 72 da Constituição.

PROJETO DE LEI N~
4.129, DE 1989
(Do Sr. Francisco Amaral)

SEÇÃO II
Dos Orçamentos
Art. 166.. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual
e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas
Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento
comum.
§ l' Caberá a uma Comissão Mista permanente de
Senadores e Deputados:
1- examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;
fi' - examinar e emitir parecer' sobre os planos e
programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constitnição e exercer o acompanhamento c a fiscalização orçamentária. sem prejuízo da atuação das demais,comissõe.s do Congresso Nacional e dc suas Casa,
criadas de acordo com o art. 58
§ 2' As emendas serão apresentadas na Comissão
Mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas,

Restabelece a isenção relaiíva à contribuição de
previdência social, em favor das entidades de fins
filantrópicos reconhecidas de utilidade pública.
(Apense-se ao Projeto de Lei n'! 4.061, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. I' São isentas da contribuição de previdência
social, parte do empregador, as entidades de fins filantrópk:os reconhecidas de utilidade pública, com cargos
de diretoria não remunerados.
Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário especialmente o Decreto-Lei n" 1.572, de 1" de setembro
de 1977.
Justificação
Trata-se de repetição de projeto de minha autoria,
arquivado e cuja matéria envolve real interesse legislativo.
Durante quase vinte': anos vigorou entre nós' a Lei
n' 3.577, de 4 de julho de 1959, que isentava o paga-
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mento de contribúições previdendárias, na parte que
tocava ao empregador, as entidades de fins filantrópicos
reconhecidas de utilidadc pública cujos diretores não
percebiam remuneração.
Tal isenção, sem grande significado financeiro para
instituição previdenciária, entretanto sempre foi considerada da maior importância para as instituições de
benemerência que, à custa do dinheiro economizando
com o não pagamento, podiam apresentar melhor desempenho.
A partir de 1977, 10 de setembro, com a edição do
Decreto-Lei n° 1.572, a isenção foi revogada e as entidades filantrópicas constituídas a partir dc entãonão mais
puderam beneficiar-se, sem que a medida tivesse resultado em solução para as dificuldades financeiras da previdência social que, aliás, precisou tomar outro tipo
de providência para superar referidas dificuldades (veja-se, a propósito, o Decreto-Lei n° U120, de 1981).
O que o nosso projeto pretende, pois, é o restabelecimento da sempre citada isenção, para o fim de não
permitir que no País existam dois tipás de entidades
filantrópicas, umas constituídas antes do advento do
Decreto-Lei n" 1.572177, que em conseqüência, não precisam recolher a contribuição previdenciária devida pelo empregador e outras organizadas após o dito diploma
legal que, por isto mesmo, estão obrigadas ao recolhimento.
Essa economia é sumamente importante para as entidades assistenciais reconhecidas de utiiidade pública.
Brasília, 25 de outubro de 1989. - Francisco Amaral.

requerido ou venha a requerer, dentro de 90 (noventa)
dias a contar do início da vigência deste decreto-lei,
o seu reconhecimento como de utilidade pública federal
continuará gosando da aludida isenção até que o Poder
Executivo delibere sobre aquele requerimento.
§ 3" O disposto no parágrafo anterior aplica-se às
instituições cujo certificado provisório de entidade de
fins filantrópicos esteja expirado, desde que tennham
requerido ou venham a requerer, no mesmo prazo, o
seu reconhecimento como de utilidade pública federal
e a renovação daquele certificado.
§ 4" A instituição que tiver o seu reconhecimento
como de utilidade pública federal indeferido, ou que
não o tenha requerido no prazo previsto no parágrafo
anterior deverá proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias a partir do mês seguinte ao do
término desse prazo ou ao da publicação do ato que
indeferir aquele reconhecimento.
Ar!. 2" O cancelamento da deelaração de utilidade
pública federal ou a perda da qualidade de entidade
de fins filantrópicos acarretará a revogação automática
da isenção, ficando a instituição obrigada ao recolhimento da contribuição previdenciária a partir do mês
seguinte ao ·dessa revogação.
Ar!. 3\' Este decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Ar!. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 1" de setembro de 1977; 156' da Independência e 89' da República. - ERNESTO GEISEL L.G. do Nascimento e Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELO AU-.
TOR

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE
COMISSÃO PERMÀN~NTE

LEI N" 3.577,
DE 4 DE JULHO DE 1959
Isenta da taxa de contribuição de previdência dos
institutos e caixas de aposentadoria e pensões as
entidades de fins filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos membros de suas diretorias não
percebam remuneração.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional manteve e eu
promulgo nos termos do ar!. 70, § 3', da Constituição
Federal, a seguinte lei:
Art. l' Ficam isentas da taxa de contribuição de
previdência aos institutos e caixas de aposentadoria e
pensões as entidades de fins filantrópicos reconhecidas
como de utilidade pública, cujos membros de suas diretorias não percebam remuneração.
Art. 2'! As entidades beneficiadas pela isenção instituída pela presente lei ficam obrigadas a recolher aos
institutos, apenas, a parte devida pelos seus empregados, sem prejuízo dos direitos aos mesmos conferidos
pela legislação previdenciária.
Ar!. 3" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1959; 138' da Independência c 71" da República. - JUSCELINO KUBITS·
CHECK - Fernando Nóbrega - S. Paes de Almeida.
DECRETO-LEI N° 1.572.
DE l' DE SETEMBRO DE 1977
Revoga a Lei n' 3.577, de 4 de julho de 1959,
e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 55, item n, da Constituição, decreta:
• Ar!. 1" Fica revogada a Lei n' 3.577, de 4 de julho
de 1959, que isenta da contribuição de previdência devida aos institutos e caixas de aposentadoria c pensões
unificados no Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS l, as entidades de fins filantrópicos rcconhccidas
de utilidade p&blica, cujos diretores não percebam remuneração.
§ 1\' A revogação a que se refere este artigo não
prejudicará a instituição que tenha sido reconhecida
como utilidade pública pelo Governo Federal até à data
da publicação deste decreto-lei, seja portadora de certificado de entidade de fins filantrópicos com validade
por prazo indeterminado e esteja isenta daquela contribuição.
§ 2' A instituição portadora de certificado provisório de entidade de fins filantrópicos que esteja no
gozo da isenção referida no caput deste artigo e tenha

DECRETO-LEI N' 1.920,
DE 14 DE JANEIRO DE 1982
Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos
servidores das Secretarias do Tribunal Federal de
Recursos e do Conselho da Justiça Federal, e dá
ontras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item nI. da Constituição, decreta:
Ar!. l' Os atuais valores de vencimentos, salários
e proventos do pessoal ativo e inativo das Secretarias
do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da
Justiça Federal, decorrentes da aplicação do DecretoLei n" 1.632, de 22 de dezembro de 1980, serão reaJustados em:
I - 40% (quarenta por cento), a partir de 1" de
.
janeiro de 1982; e
II - 40% (quarenta por cento), a partir de l' de
maio de .1982.
Parágrafo único. O percentual fixado no item n incidirá sobre os 'Valores resultantes do reajuste de que
trata o item r.
Art. 2° Em decorrência do disposto no artigo anterior, os vencimentos e salários, bem como as retribuições dos cargos em comissão, funções de direção e assistência intermediárias e a representação mensal. do pessoal em atividade, passarão a vigorar. nas datas indicadas, com os valores constantes dos Anexos II e III
do Decreto-Lei n' 1.902, de 22 de dezembro de 1981.
Art. 3" .' Fica elevado para Cr$ 600.00·(seiscentos
cruzeiros) o valor do salário-família. a contar de 1\' de
janeiro de 1982.
Ar!. 4" Nos cálculos decorrentes da aplicação deste
decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 5" A despesa decorrente da aplicaçáo deste
decreto-lei correrá ri conta das dotações constantes do
Orçamento Geral da União para o exercício de 1982.
Art. 6' Este decreto-lei entra em vigor na data de
sua publi.cação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, l4de janeiro d~ 1982; 161" da Independência
e 94' da República. - JOAO FlGUEmEDO - Ibrabim
Abi·AckeI.

PROJETO DE LEI
N" 4.131, DE 1989
(Do Sr. Fábio Feldmann)
Exige.imtorização prévia du órgão ambiental para
a importação de substâncias, materiais, produtos
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e resídnos que comportem risco para a vida, a quali.
dad~ de vida e para Q meio ambiente.
(As Comissões de Constituição e Justiça e Redação (Adm); de Economia, Indústrja e Comércio:
e de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente art. 24, n.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' A importação e a respectiva comercialização de produtos, substâncias ou resíduos que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente, só poderá ser realizada com prévia autorização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama.
Parágrafo único. A autorização será expedida por
'prazo determinado. podendo ser cancelada se o importador incorrer em delito ambiental de qualquer natureza.
Ar!. 2' A guia de importação deve conter expressamente o nome comercial ou fantasia dos produtos. a
classificação, fórmula ou composição químicas, a toxicidade e periculosidade, segundo as normas da ABTNAssociação Brasileira de Normas Técnicas. Na ausência
dessas, obedecerá normas de classificação química da
Organização Mundial de Saúde (C.A.S. - Chemical
Abstracts Service Registry Number.)
Parágrafo único. Quando se tratar de pós-coletados
em filtros, lodos ou prensados ativos resultantes do processamento de estações de resíduos industriais devetá
constar anexa à guia de Importação laudo quúuico reconhecido pela agência de controle ambiental governamental do país exportador.
Ar!. 3' Para a obtenção da autorização prevista lio
art. 1". o importador deverá provar capacidade técnica
de prover os cuidados neeess,lrios ao acondicionamento. transporte, armazenamento. desativação. manipulação e processamento dos produtos, e eventuais resíduos, especialmente quanto à sua disposição final.
Parágrafo único. O Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais renováveis condicionará
a expedição da autorização à apresentação de um plano
de transportes, cuja aprovação dependerá de oitiva das
autoridades competentes da área de Saúde e Transportes Federais, Estaduais e Municipais.
Ar!. 4' Fica proibida a importação de produtos,
substãncias, materiais ou resíduos perigosos e/ou tóxicos:
a) quando estiverem proibidos o uso, reprocessamento ou manipulação no país de origem;
b) quando os importadores descumprirem a legislação ambiental e de segurança e higiene do trabalho.
Art. 50 O Ministério dos Transportes indicarâ
anualmente os portos e vias de entrada aptos a receberem as substâncias e produtos de que trata esta lei.
Parágrafo único. O Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis realizará periodicamente auditoria dos procedimentos e condições
dos portos e vias de entrada indicados nos termos do
caput deste artigo.
Ar!. 6' O Poder Público determinará anualmente
os portos e vias de entrada das cargas consideradas
perigosas.
Ar!. 7" Cabe ao importador o ônus dos cuidados
especiais necessários ao cumprimento do disposto nesta
lei.
Art. 8° Os transgressores aos dispositivos desta lei
ficam enquadrados no disposto nos artigos 14 c 15 da
Lei n° 6.938, de 31 de outubro de 1981, alterada pela
Lei n° 7.804 de 18 de julho de 1989.
Art. 9' Esta lei entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua puhlicação. devendo ser regulamentada, no que couber. no prazo dos sessenta dias
subseqüentes.
Ar!. 10. Revogam-se as disposiçôcs em contrário.
Justificação
Entre as diversas formas de poluiç,\o ambiental. "
questão da poluição' por resíduos sólidos apresenta-se
como um dos graves problemas da realidade sócio econômica arl1biental. Esse prob1cm.a vem ~.;e a,gravando, nos últimos anos, em decorrência do auménto do
consumo e desperdício. pelo lançamento comercial de
novos produtos e substâncias que geram resíduos de
efeitos e composição por vt:zes desconhecida, do cre;dmento industrial c urbano, entre outros fatores.
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A grande maioria das cidades brasileiras, infelizmente não conta com instalações adequadas para tratamento
e disposição final dos resíduos domiciliares, seja pela
alegada ausência de recursos ou pcla pouca prioridade
dada a tão importante serviço de saneamento ambiental
pelo poder público.
A industrialização que ocorreu no Brasil ao longo
dos últimos 40 anos gcrou, sem dúvida, inestimável
contribuição ao crescimento econômico e à modernização do país. Entretanto, também a questão dos resíduos industriais foi relegada. De fato, como exemplo,
a Região Metropolitana de São Paulo, responsável por
45% (quarenta e cinco por cento) de toda a atividade
e produção industrial brasileira, não dispõe de um único
aterro sanitário industrial para rccebimento de resíduos
produzidos por terceiros. Existem tão-somente algumas
poucas indústrias que em seu próprio terreno, fazem
o tratamento e disposição final do lixo de forma adequada. No restante do Estado de São Paulo, segundo informações da CETESB, empresa estatal responsável pelo
controle da poluição, há somente três aterTOS sanitários
para receber exclusivamente resíduos industriais, sendo
que só um deles em condições de receber resíduos perigosos.
Nos últimos mescs, a imprensa nacional e internacional tem registrado diversas tentativas e casos concretos de importação de resíduos industriais tóxicos ou
perigosos, produzidos no Primeiro Mundo, e que viriam
para o Brasil a título de reciclagem e reaproveitamento
de parte de seu conteúdo. Há denúncias quc atestam
sero Brasil depositário de dejetos importados dos países
industrializados, sob diversas siglas ou nomenclatura,
cuja armazenagem e disposição é recusada pelas nações
das quais se originam, tendo em vista o risco de contaminação às pessoas e ao meio ambiente. Tais suspeitas
~ denúncias foram objeto de recente audiência pública
promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor
e do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, em
14-9-89, na qual participaram dezenas de técnicos, cientistas e dirigentes de órgãos governamentais, entre os
quais Cacex, Ibama, Portobrás, Cetcsb, etc...
Especial repercussão causou a importação pela empresa Produquímica de 2.000 (duas mil) toneladas de
resíduos metálicos oriundos da Europa. A primeira carga dc 1.000 (mil) toneladas foi impedida de ser embarcada, no dia 21-6-89, no Porto de Rotterdam por ativistas da entidade ecológica internacional GREENPEACE, que realiza campanha contra o envio de lixo perigoso dos países industrializados aos demais países do
mundo. A segunda carga, a bordo do navio Pró-Americana, atracado no porto de Santos. S.P., no período
de 27-6-89 a 9-7-89, foi proibida de ser descarregada
em função de liminar obtida após a representação e
pressões da Oikos - União dos Defensores da Terra.
organização não governamental de defesa do meio ambiente. O material importado foi, após análises laboratoriais, classificado como resíduo perigoso (classe I),
de acordo com as normas brasileiras. A Cetesb, órgão
estadual de controle da poluição, referendou o embargo
do descarregamento, visto que a empresa não possuía
licença específica para processar tais materiais, muito
embora os órgãos federais tivessem aprovado a importação, essa situação exemplar e os depoimentos de autoridades presentes à audiência pública da Comissão de
Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente, em especial do Sr. Namir Salek (Diretor da Cacex), do SI.
Célio Almeida Filho (Secretaria Nacional de Vigilância
Sanitária, do Ministério da Saúde), do SI. José Nicola
Benedetti, (da Secretaria da Receita Federal, Ministério da Fazenda), da Dr' Marília Cerqueira, (Chefe
de Gabinete do Ibama), entre outros.
Os depoimentos, então registrados, apontavam a urgente necessidade em organizar o procedimento e a
articulação dos diversos órgãos públicos que têm atribuições nas áreas de importação, proteção do meio ambiente e proteção da saúde para que a importação, transporte, comercialização, processamento e descarte de
substâncias ou resíduos perigosos e tóxicos ocorram sem
danos à saúde de nossa população e ao patrimônio ambiental do país.
. E importante salientar que o presente projeto de lei
não proíbe aleatoriamente a importação de materiais
perigosos, mas sim, pretende regular os procedimentos,
já que muitas dessas substâncias t"m destacado papel
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em diversas atividades econômicas, sendo por vezes
indispensáveis.
Atualmente um grande número de países vem implantando mecanismos para o controle da importação
e exportação de substâncias perigosas. Em março de
1989, na cidade de Basiléia, Suíça, foi realizada uma
Convenção Internacional sobrc Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos, e segundo o Itamaraty,
o Governo está estudando a possibilidade de assinar
tal Convenção. Portanto, o Congresso Nacional não
pode ignorar tal questão.
O presente projeto de lei encontra-se respaldado nos
seguintes dispositivos da Constituição Federal de 1988.
- Incisos I, VIII e XI do artigo 22, incumbindo privativamente a União de legislar sobre direito comercial,
comércio exterior, transporte;
- incisos II e VI do artigo 23, estabelecendo competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a proteção da saúde, do meio
ambiente e do combate à poluição;
- incisos VI, VIII e XII do artigo 24, estabelecendo
competência concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal para legislar sobre proteção do mcio
ambiente, controle da poluição, responsabilidade por
dano ao meio ambiente e defesa da saúdc;
- inciso VIII, do art. 200, conferindo ao Sistema
Único de Saúde a atribuição de colaborar na proteção
do meio ambiente, nele compreendido o do tr?balho;
- art. 225, especialmente o inciso V e o parágrafo
3', incumbindo o Poder Público de controlar a produção. a comercialização e o emprego de técnicas, métodos c substâncias que comportem risco para a vida,
a qualidade de vida e o meio ambiente, sujeitando a
sanções penais e administrativas aqueles que exercerem
atividades e condutas lesivas ao meio ambiente.
A presente proposta está em consonância com a Lei
de Política Nacional de Meio Ambiente, Lei n' 6.938,
de 31-10-81, alterada pela Lei n' 7.804, de 18-7-89.
A elaboração desse projeto de lei contou com a contribuição especial do Eng' Rubens Harry Bom, do Físico Antonio Carlos Alves de Oliveira e da Geógrafa
Maria Teresa Miraglia Cortes. Assinalo também o importante papel desempenhado pelas organizações não
governamentais de defesa do meio ambiente Oikos União dos Defensores da Terra, (de São Paulo), Apan
- Associação Paraibana de Amigos da Natureza (de
João Pessoa) e Greenpeace Internacional. responsáveis, em última instância, pelo alerta à opinião pública
e às autoridades na questão do transporte, comércio
e descarte irregular de resíduos e substâncias tóxicas
e perigosas.
Há que se destacar as importantes contribuições de
todos os participantes na Audiência Pública promovida
pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio
Ambicnte, cm especial aos parlamentares que dela fazem parte e aos funcionários da mesma, que sensibilizados ao tema, não mediram esforços no sentido de
colaborar no melhor equacionamento da questão. Os
depoimentos dos técnicos presentes, em especial do
Eng' Gert Fischer, foram devidamente considerados
na elaboração desse projeto.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1989. - Fábio
Feldmann.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

..........................,'Ti:rü'Lo ·iii· ··..·..·..·..·

.

Da Organização do Estado

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

.

CAPÍTULO I!
Da União
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáuticO', espacial e do trabalho;
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VIII - comérciO' exterior e interestadual;

XI - trânsitO' e transporte;
Art. 23. É competência comum da União, dos estados. d& Distrito Federal e dos municípios:
H-cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
VI - proteger o meio ambiente e combater a polui.
ção em qualquer de suas formas;
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente,
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico. estético, histórico, turístico e paisagístico;
XI! - previdência social, proteção e defesa da Saúde;

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

..........................cúiTüio·jj··..··..·..·······..··....
Da Seguridade Social

···,·......··I··"·········"sEçÁ()"ii···..········,,······,·...".
Da SaMe
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além
de outras atribuições. nos termos da lei:
VIII - colaborar na proteção do meio ambientc, nele
comprcendido o do trabalho.
CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-]()
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ I' Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
r - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do património genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
HI - definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de 0l:f~a
ou atividade potencialmente causadora de significatii'a
degradação do meio ambiente, estudo prévIa de implicto.ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produçãO, a comercialização e o emprego de técnicas, Q1étodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna"e a flora, vedadas, na forma
da lei, as práticas que coloquem em risco sua função'
ecológica. provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
§ 2\' Aquele que explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar. o meio ambiente degradado, de
acordo com sO'luçãO' técnica exigida pelo órgão público
competente, na f!lrma da lei.
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§ 3' As condutas c atividadcs consideradas lesivas
ao meio ambieute sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentement.e da obrigação de reparar os danos
causados.
§ 4" A Floresta Amazônica brasileira, a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense
e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que
assegurcm a preservação do meio ambiente, inclusive
quanto ao uso dos recursos naturais.
§ 5' São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6' As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o
que não poderão ser instaladas.

LEI N' 6.938,
DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus tins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas
pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000
(mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, agravada em casos de reincidência específica,
conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado,
Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.
II .- à perda ou restrição de incentivos e benefícios
fiscais concedidos pelo Poder Público;
III - à perda ou suspensão de participação em linhas
de financiamento cm estabelecimentos oficiais de crédito;
IV - à suspensão de sua atividade.
§ l' Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar
os danos causados ao meio ambicnte e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União
e dos Estados terá legitimidade para propor ação de
responsabilidade civil e criminal, por danos causados
ao meio ambiente.
§ 2' No caso de omissão da autoridade estadual ou
municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a
aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste
artigo.
§ 3' Nos casos previstos nos incisos II e III deste
artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do Conama.
§ 4' Nos casos de poluição provocada pelo: derramamento ou lançamento de detritos ou óleo em águas
brasileiras, por embarcações e terminais marítimos ou
fluviais, prevalecerá o disposto na Lei n' 5.357, de 17
de novcmbro de 1967.
Art. 15. É da competência exclusiva do Presidente
da República a suspensão prevista no inciso IV do artigo
anterior por prazo superior a 30 (trinta) dias.
§ l' O Ministro de Estado do Interior, mediante
proposta do Secretário do Meio Ambiente elou por
provocação dos governos locais, poderá suspender as
atividades rcfcridas neste artigo por prazo não excedente 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.
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LEI N° 7.804,
DE 18 DE JULHO DE 1989

Altera a Lei n' 6.938, de 31 de agosto de 1981,
que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus tins e mecanismos de formulação e aplicação, a J"ei n' 7.735, de 22 de fevereiro de 1989,
a Lei n' 6.803, de 2 de junho de 1980, a Lei n'
6.902, de 21 de abril de 1981, e dá outras provi.
dências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' A Lei n" 6.938, de 31 de agosto de 1981.
passa a vigorar com as scguintes alterações:
I - o art. l' passa a ter a seguinte redação:
"Art. I'! Esta lei, com fundamento nos incisos
VI e VII do art. 23 e no art. 225 da Constituição
Federal. estabelece a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação
e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio
Ambiente - Sisnama, cria o Conselho Superior
do Meio Ambiente - CSMA. e institui o Cadastro
de Defesa Ambiental. ..
II ~ o art. 3' passa a vigorar na forma seguinte:
"Art. 3"

.

V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas
interiores, superficiais e subterrâneas, os cstuários,
o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos
da biosfera, a fauna e a flora."
III - o art. 6' passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6"
..
I - Órgão Superior: o Conselho Superior do
Meio Ambiente - CSMA, com a função de asses·
sarar o Presidente da República na formulação da
política nacional e nas diretrizes governamentais
para o meio ambiente e os recursos ambientais;
11 - Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, adotado nos termos desta Lei, para assessorar, estudar
e propor ao Conselho Superior do Meio Ambiente
- CSMA - diretrizes políticas governamentais
para o meio ambiente e os recursos naturais, e
deliberar, no âmbito de sua competência, sobre
normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia
qualidade de vida;
.
III - Órgão Central: o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
- Ibama, com a finalidade de coordenar, executar
e fazer executar, como órgão federal, a política
nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, e a preservação, conservação
e uso racional, fiscalização, controlc e fomento dos
recursos ambientais;
IV - Órgáos Setoriais: os órgãos ou entidades
integrantes da administração federal direta e indireta, bem como as fundações, instituídas pelo Poder Público, cujas atividades estejam associadas
às de proteção da qualidade ambiental ou àquelas
de disciplinamento do uso de recursos ambientais;
V - Õrgãos Seccionais: os órgãos ou entidades
estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;
VI - Õrgãos Locais; os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização
'dessas atividades. nas suas respectivas jurisdições;

IV - o art. 7' passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7' O Conselho Superior do Meio Ambicnte - CSMA - tem por finalidade assessorar
o presidente da Rcpública na formalização da Política Nacional e das diretrizes governamentais para
o meio ambiente e os recursos ambientais.
§ l' O Conselho Superior do Meio Ambiente
- CSMA - é presidido pelo presidente da República. que o convocará pelo menos 2 (duas) vezes
ao ano.

§ 2° São membros do Conselho Superior do
Meio Ambiente - CSMA:
I - o Ministro da Justiça;
II - o Ministro da Marinha;
III - o Ministro das Relações Exteriores;
IV - o Ministro da Fazenda;
V - o Ministro dos Transportes;
VI - o Ministro da Agricultura;
VII - o Ministro da Educação;
VIII"":" o Ministro do Trabalho;
IX - o Ministro da Saúde;
X-o Ministro das Minas c Encrgia;
XI - o Ministro do Interior;
XII-o Ministro do Planejamento;
XIII - o Ministro da Cultura;
XIV - o Secretário Especial de Ciência e Tecnologia;
XV - o Representante do Ministério Público
Federal;
XVI - o Representante da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência - SBPC;
XVII - 3 (três) representantes do Poder Legislativo Federal;
XVIII - 5 (cinco) cidadãos brasileiros indicados
pelo conjunto das entidades ambientalistas não governamentais.
§ 3' Poderão participar das reuniões do Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA, sem
direito a voto, pessoas espccialmcnte convidadas
pelo seu presidente.
§ 4" A participação no Conselho. Superior do
Meio Ambiente - CSMA é considerada como de
relevante interesse público e não será remunerada.
§ 5" O Ministro do Interior é. sem prcjuízo
de suas funções, Secretário-Executivo do Conselho
Superior do Meio Ambiente - CSMA."

V - o art. 8' passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8'

.

II - determinar, quando julgar necessário, a
realização de estudos das alternativas e das possívcis conscqüências ambientais de projetos públicos
ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como a entidades privadas,
as informações indispensáveis; o Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama - apreciará
os estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios de impacto ambiental, no caso de obras ou
atividades de significativa degradação ambiental,
nas áreas consideradas Patrimônio Nacional pela
Constituição Federal;

VI - o art. 9' passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9'

...................................................... ............
VI - a criação de espaços tcrritoriais especialmente protegidos pelo Poder Público Federal, esta·
dual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental. de relevante interesse ecológico e reservas
extrativistas,

"'i~.~.i~;tii~iç'ã~'d~ 'R~i~tÓ;i~'d~' 6'~~iid~ci~'ci;
Meio Ambientc, a ser divulgado anualmcnte pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis - Ibama;
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o Poder
Públi~o a produzi-las, quando inexistentes; .
KlI - o Cadastro Técnico Federal de atividades'
potencialmente poluidoras elou utilizadoras dos recursos ambientais."
VII - o art. 10 passa a vigorar na forma seguinte:
"Art. 10. A construção, instalação, ampliação
e funcionamento de estabelecimcnto c atividades
utilizadoras de recursos ambientais, considerados
efetiva e potencialmcnte poluidores, bem como os
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento de
órgão estadual competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - Sisnama. e do Ins\i-
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tuto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama, em caráter supletivo,
sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
§ 4" Compete ao Instituto Brasileiro do meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama - o licenciamento previsto no caput deste artigo, no caso de atividades e obras com significativo
impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional."

VIII - o art. 15 passa a vigorar com a seguinte redação:
"ArL 15. O Poluidor que expuser a perigo a
incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave a situação dc pcrigo existente, fica sujeito à pena de reclusão de 1 (u~)
a 3 (três) anos e multa dc 100 (cem) a 1.000 (mIl)
MVR.
§ I' A pcna é aumentada até o dobro se:
I - resultar:
a) dano irreversível à fauna, à flora e ao meio
ambiente;
b) lesão corporal grave;
II - a poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte;
III - o crimc é praticado durante a noite, em
domingo ou em feriado.
§ 2' Incorre no mesmo crime a autoridade
competente que deixar de promover as medidas
tendentes a impedir a prática das condutas acima
descritas. "
IX - o arL 17 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. Fica instituído, sob a administração
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama:
I - Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro
obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se
dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de
equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmel1te poluidora;
. .
11 - Cadastro Técnico Federal de AtIVIdades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de
pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração,
produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente,
assim como de produtos e subprodutos da fauna'
e flora."
X - fica revogado expressamente o arL 16 da Lei
n' 6.938, de 31 de agosto de [981.
XI -inclua-se, na referida lei, o seguinte art .. 19:
"ArL 19. Ressalvado o disposto nas Leis n's
5.357, de 17 de novembro de 1967 e 7.661, de
16 de maio de 1988, a receita proveniente da aplicação desta lei será recolhida de acordo com o disposto no arL 4' da Lei n' 7.735, de 22 de fevereiro
de 1989."
Art. 2" O art. 2" da Lei n' 7.735, de 22 de fevereiro
de 1989, passa a vigorar. com a seguinte redação:
"Art. 2" Fica criado o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente ~cRecursos Naturais Renováveis
- Ibama, entidade autárquica de regime especial,
dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Interior, com a finalidade
de coordenar, executar e fazer executar a política
nacional do meio ambiente e da preservação, conservação e uso racional, fiscalização e controle dos
recursos natm;ais renováveis."
Art. 3' Nos dispositivos das Leis r,r's 6.308, de 2
de junho de 1980,6.902. de 2[ de abril de '191>1 e 6.938,
de 31 de agosto de 1981, substitua-se, onde couber,
a expressão Secretaria Especial do Meio Ambiente Sema ~ por InsttlÍ1to Brasileiro do Meio Ambiente
e Recursos Naturais Renováveis - Ibama.
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Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 dc julho de 19~9; 168" da Independência
e 101' da República. - JOSE SARNEY - João A[ves
Filho, - Ruhens Bayma Denys.

PROJETO DE LEI
N9 4.278, DE 1989
(Do Sr. Sérgio Spada)
Autoriza a criação de Zona de Processamento-·
de Exportação em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná,
e dá outra~ providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Re?ação
(ADM); de Finanças (ADM); e de Economia, Indústria e Comércio - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a criar
uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no
Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, a ser
regida nos termos do Decreto-Lei n' 2.452, de 29 de
Julho de 1988 e dos Decretos n's 96.758 e 96.759, de
22 de setembro de 1988.
Art. 2' O art. l' do Decreto-Lei n" 2.452, de 29
de julho de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a criar
Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), sujeitas
ao regime instituído por este decreto-lei, com a finalidade de fortalecer o balanço de pagamentos, promover
a difusão tecnológica, o desenvolvimento econômicosocial do País e reduzir desequilíbrios regionais."
~rt.. 3' Fica revogado o art. 3' e seu parágrafo único, do Decreto n' 96.758, de 22 de setembro de 1988.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Países desenvolvidos e em desenvolvimento têm implantado, com integral êxito, as Zonas de Processamento de Exportação - ZPE, como mecanismo de
política econômica que propicia estímulos às transações
com o exterior.
A China comunista criou algumas ZPE em alguns
pontos do continente obtendo extraordinários resultados em poucos anos, com a transformação do cenário
urbano, o aumento da renda per capita e a obtenção
de divisas em moedas fortes.
Não foi sem outro propósito que o Governo brasileiro, depois de superar resistências internas e vencer
sentimentos cartoriais, editou o Decreto n' 2.452, a
29 de julho de 1988, instituindo as Zonas de Processamento dc Exportação. Entretanto, não lhes deu a abrangência exigida para que elas se tornem, efetivamente,
um instrumento propulsor do progresso econômico e
social, restringindo-as exclusivamente às áreas de atuação da Sudene e da Sudam. O decreto-lei em referência
atendeu, portanto. apenas a um dos objetivos enunciados: o de reduzir desequilíbrios regionais.
Ora, é fora de qualquer dúvida que o desenvolvimento de uma parte do vasto território brasileiro sc
reflete sobre todo o País, por implicações óbvias das
leis econômicas e sociais. As disparidades regionais que
motivaram a criação das Superintendências do Desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia foram em grande parte removidas graças ao peso espctacular dos incentivos recolhidos Kas demais regiões do País, em particu[ar no Sudeste e Sul brasileiros pela via das deduções
do Imposto de Renda às pessoas jurídicas.
Em nossos dias é incontestável a existência de graves
distorções sociais em áreas consideradas como desenvolvidas. O favelamento, o desemprego e a miséria convivem, de forma chocante, nos maiores centros urbanos.
Estamos diante de uma grave e imensa questão nacional que não pune apenas determinadas regiões, mas
afeta um País indissociado no seu perfil federalista.
O Município de Foz do Iguaçu, por exemplo, enquadra-se perfeitamente nas condições impostas para criação de uma ZPE: acesso a portos e aeroportos internacionais; plenas condições de se realizarem as desapropriações e obras de infra-estrutura necessárias; disponi-
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bilidade financeira e possibilidade efetiva de aportes
de recursos da iniciativa privada; e atendimento de todas as condições estabelecidas no Decreto-Lei n' 2.452
e dos decretos regulamentadores do mesmo.
Localizada junto às fronteiras com a Argentina e Paraguai, a ZPE de Foz do Iguaçu rapidamente prosperará, irradiando esse progresso a vasta região dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do SuL
Através daqueles países vizinhos. os produtos da ZPE
de Foz do Iguaçu chegarão a toda a América Latina.
alcançando também o Pacífico para embarque à costa
oeste dos Estados Unidos, ao Japão, Sudeste Asiático
e Oriente Médio.
Sem qualquer problema energético, já que estará ao
lado da maior hidrelétrica do mundo. a Itaipu, a ZPE
por nós proposta irá absorver farto contingente de mãode-obra a ser dispensada pela binacional tão logo coloque em funcionamento sua última turbina.
Pelas grandes repercussões que a ZPE de Foz do
Iguaçu promoverá em favor do desenvolvimento nacional, estamos convencidos de contar com o apoio unânime de nossos nobres Pares.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1989. - Deputado Sérgio Spada.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N' 2.452,
DE 29 DE JULHO DE 1988
Dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Expor.
tação e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o arf. 55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a criar,
nas regiões delimitadas pelas Leis n's 3.692 e 5.173,
de [5 de dezembro de 1959 e 27 de outubro de 1966,
respectivamente, e suas alterações posteriores, Zonas
de Processamento de Exportação - ZPE, sujeitas ao
regime instituído por este decreto-lei, com a finalidade
de fortalecer o balanço de pagamentos, reduzir desequilíbrios regionais e promover a difusão tecnológica e
o desenvolvimcnto econômico e social do País.
Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se como
áreas de livre comércio com o exterior. destinadas à
instalação de empresas voltadas para a produção de
bens a serem comercializados com o exterior, sendo
consideradas zonas primárias para efeito de controle
aduaneiro.

DECRETO N° 96.758,
DE 22 DE SETEMBRO DE 1988
Regulamenta o Decreto-Lei n' 2.452, de 29 de
julho de 1988, que dispõe sobre o regime tributário,
cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação - ZPE.
Art. 3' As ZPE somente poderão ser instaladas nas
áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene e da Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônia - Sudam.
Parágrafo único. A criação de ZPE em áreas consideradas indispensáveis' à segurança do território nacional, especialmente na faixa de fronteira. dependerá de
prévia consulta ao Conselho de Segurança NacionaL

DECRETO N' 96.759.
DE 22 DE SETEMBRO DE 1988
Dispõe sobre o Conselho Nacional das Zonas de
Processamento de Exportação - ZPE, criado pelo
Decreto-Lei n' 2.452, de 29 de julbo de 1988, e
dá outras providências.
O Presidente da Repiíblica, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 81, itens !lI e V. da Constituição,
.decreta:
Art. 1" O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação - CZPE, criado pelo Decre-
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to-Lei n' 2.452, de 29 de julho de 1988, integra a estrutura básica do Ministério da Indústria e do Comércio
e será composto pelos seguintes ministros de Estado:
I - da Indústria e do Comércio, na qualidade de
presidente;
H - da Fazenda, na qualidade de vice-presidente;
IH - do Interior;
IV - da Ciência e Tecnologia;
V - chefe do Gabinete Civil da Presidência da República;
VI - chefe da Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República;
VH - secretário-Geral do Conselho de Segurança
Nacional.
§ l' Cada membro do Conselho indicará representante para substituí-lo em suas ausências ou impedimentos.
§ 2' O CZPE disporá de uma Secretaria Executiva,
dirigida por Secretário-Executivo, designado pelo Presidente da República, mediante indicação do Ministro
de Estado da Indústria e do Comércio.
§ 3' O Ministério da Indústria e do Comércio·fornecerá o apoio administrativo e técnico necessário ao funcionamento da Secretaria Executiva.
§ 4' O CZPE reunir-se-á ordinariamente na forma
definida em seu Regimento Interno e. extraordinariamente, por solicitação de qualquer de seus membros.
§ 5' As deliberações tio Conselho constarão de resoluções firmadas por seu presidente e publicadas no
Diário Oficial da União.
Art. 2" Compete ao CZPE:
I - traçar a orientação superior da política das Zonas de Processamento de Exportação - ZPE, considerados os seguintes aspectos:
a) compatibilidade com os interess~.' da segurança
nacional;
b) observância das normas relativas ao meio ambiente; e
c) atendimento às prioridades governamentais para
os diversos setores da indústria nacional e da política
econômica global;
H - estabelecer requisitos para apresentação de
propostas de criação de ZPE, tendo em vista os critérios
constantes do Decreto n' 96.758, de 22 de setembro
de 1988;
III - analisar as propostas de criação de ZPE e submetê-las à decisão do Presidente da República, acompanhadas de parecer conclusivo;
IV - definir as atribuições e responsabilidades da
administração de cada ZPE;
V - estabelecer requisitos, a serem observados pelas empresas na apresentação de projetos industriais,
tendo em vista o disposto no Decreto n" 96.758, de
22 de setembro de 1988.
VI - aprovar os parâmetros básicos para avaliação
técnicas de projetos industriais;
VII - fixar os coeficientcs de gastos mínimos a serem
realizados no País, por empresa, bem assim determinar
o nível de elevação de seus gastos mínimos no País;
VIII aprovar os projetos industriais e autorizar
a instalação de empresas em ZPE, bem assim decidir
sobre a renovação desta autorização;
IX - estabelecer os limites de internação de cada
produto, bem assim proibir a internação em função
das prioridades governamentais para os diversos setores
da indústria nacional;
X - aceitar o compromisso das empresas que tenham projeto aprovado para instalação em ZPE, previstos no art. 12 do Decrcto n" 96.758, de 22 de setembro
de 1988;
.
XI - aprovar os relatórios de acompanhamento e
avaliação do desempenho das ZPE e dos empreendimentos nelas instalados;
XII - aplicar as penalidades previstas nos itens I,
H, IV e V do art. 24 do Decreto-Lei n' 2.452,
de 2-9-88, às empresas instaladas em ZPE, por inobservância dos preceitos legais pertinentes, mantida a competência específica de outros órgãos públicos relativamente a sanções de natureza fiscal, cambial, administrativa e penal;
XIH comunicar aos órgãos competentes quaisquer irregularidades constatadas.
XIV - elaborar o seu Regimento Interno.
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§ 1" As decisões do CZPE serão tomadas pelo voto
da maioria.
§ 2' Em caso de cmpate, caberá ao presidente o
voto de qualidade.
Art. 3" Compete ao presidente do CZPE:
I - convocar as reuniões do colegiado;
II - submeter ao Presidente da ReplÍblica as propostas de criação de ZPE com o parecer do Conselho;
IH - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo CZPE.
Art. 4" Compete à Secretaria Executiva:
I - prestar apoio técnico e administrativo ao CZPE;
II - propor ao CZPE os parâmetros básicos para
avaliação técnica de projetos industriais;
HI - formalizar o parecer conclusivo da Comissão
Consultiva acerca das propostas de criação de ZPE e
dos projetos de instalação de empresas em ZPE, encaminhando-o ao Conselho;
IV - acompanhar a instalação e operação das ZPE
e das empresas nelas instaladas, c avaliar o seu desempenho, a fim de assegurar o cumprimento das condições
estabelecidas na aprovação dos projetos e das normas
e regulamentos pertinentes, relatando ao Conselho;
V - articular-se com outros órgãos e entidades das
administrações federal, estadual e municipal, sempre
que necessário para o desempenho de suas atribuições;
VI - instruir os processos administrativos com vistas
à apuração de infrações e à aplicação, pelo CZPE, das
penalidades cabíveis;
VII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo CZPE.
Art. 5' A Secretaria Executiva terá a seguinte estrutura:
I -Coordenadoria de Normas e Planejamento;
H - Coordenadoria de Análise e Acompanhamento
de Projetos.
Art. 6" O funcionamento do CZPE. bem assim as
atribuições do pessoal integrante de suas unidades. serão disciplinados em Regimento Interno.
Art. 7" É criada e incluída na Tabela Permanente
do Ministério da Indústria e do Comércio, no GrupoDireção e Assessoramento Superiores. a função de confiança de Secretário-Executivo do CZPE, Código LTDAS-10l.5, mediante transformação de cargos, conforme anexo deste decreto.
Parágrafo lÍnico. As atividades da Secretaria Executiva do CZPE serão exercidas pela Secretaria Geral
do Ministério da Indústria e do Comércio, conforme
disptlser o ministro de Estado.
Art. 8' As despesas decorrentes da aplicação dcste decreto correrão à conta do Orçamento Geral da
União.
Art. 9" Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1988; 167" da Independência e 100' da República. -JOSÉ SARNEY - Paulo
César Ximenes Alves Ferreira - Roberto Cardoso Alves
- João Alves Filho - Ralph Biasi - Rubens Bayma
Denys - Ronaldo Costa Couto ~ João Batista de Abreu.

DECRETO N" 96.816,
DE 28 DE SETEMBRO DE 1988
Altera o Decreto n" 96.759, de 22 de setembro
de 1988.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 81, itens III e V, da Constituição,
decreta:
Art. 1" O inciso VII do art. 1" do Decreto n" 96.759,
de 22 de setembro de 1988, passa a vigorar com aseguintc redação:
"Art.l'
..
VH - Secretário-Geral da Sccrctaria de Assessoramento da Defesa Nacional- Saden/PR."
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1988; 167' da Independência e 100' da República. - JOSÉ SARNEY - Bubens Bayma Denys.
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PROJETO DE LEI
N" 4.280, DE 1989
(Do Sr. Antônio Carlos Konder Reis)
Altera a Lei n' 7.394, de 25 de outubro de 1985,
que regula o exercício da profissão de Técnico em
Radiologia, e dá outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redaçâo
(ADM); e de Trabalho - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O § 2' do art. 4' e os arts. 10 c 16 da Lei
n" 7.394, de 25 de outubro de 1985. passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 4"
..
A obtenção do diploma de Técnico em
Radiologia está vinculada à conclusão de curso em
nível de 2" grau ou equivalente."
Art. 10. Ao Técnico em Radiologia cabe a
execução de técnicas radiológicas prevista no art.
l' desta lei, sob a supervisão e orientação do médico
radiologista.
Art. 16. O salário mínimo dos Técnicos em
Radiologia será equivalente a 4 (quatro) pisos salariais, incidindo sobre esse valor um percentual de
penosidade, insalubridade e periculosidade de até
40% (quarenta por cento), cuja fixação dependerá
da avaliação do risco por autoridade competente."
§ 2'

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data dc sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposiçõcs em contrário.
Justificação
O presente projeto que altera disposições da Lei n'
7.394, de 31 de outubro de 1985, que regula o exercício
da profissão de Técnico em Radiologia, busca atualizar
alguns dos seus dispositivos, fazendo-os atender às lições ditadas pela realidade.
De outro lado, visa o projeto a corrigir contradiçõcs
entre o que dispõe a citada Lei n" 7.394, de 1985, e
o Decreto n' 92.790. de 17 de junho de 1986, quc a
regulamentou.
As alterações são as seguintes:
I - alteração da redação do § 2" do art. 4" da Lei
n" 7.394, de 1985, para o fim de permitir a freqüência
concomitante nos cursos de 2" grau e nos de habilitação
profissional em Escola Técnica de Radiologia, mantida
a obrigatoriedade da conclusão do primeiro para obtenção do diploma do segundo. A norma visa a atender
a demanda do mercado de trabalho e permitir que os
dois cursos sejam realizados concomitantemente. A medida não compromete a qualidade da formação profissional e busca reduzir o tempo necessário à sua conse·cução;
II - aprimoramento da redação do art. 10, de modo
a compatibilizá-lo como O que dispõe o art. 1" da Lei
n"7.394, de 1985. De fato, se a norma do art. l' refere-se
à "execução", não há como se admitir que o art. 10
refira-se à HSllpervisão~';
III - nova redação do art. 16. de modo a fazê-lo
conforme o que dispõem os incisos V e XXIII do art.
7'! da Constituição Federal. Efetivamente. a Constituição, nos referidos incisos do art. 7', conceitua piso salarial e adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Assim, as expressões da
lei não se compadecem com o que dispõc a lci maior.
O projeto atualiza, igualmente, o valor do salário mínimo do Téenico em Radiologia, de modo a compatibilizá-lo com a natureza e complexidade das tarefas
que lhc são atribuídas.
Sala das Sessões, 22 de novembro de 1989. -Antônio
Carlos Konder Reis, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMlSSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO H
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
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CAPÍTULon
Dos Direitos Sociais
Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

v - piso salarial proporcional à extensão e à comple
xidade do trabalho; .
XXIII - dicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

LEI N' 7.394,
DE 29 DE OUTUBRO DE 1985
Regula o exercício da Profissão de Técnico em
Radiologia e dá outra;; providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
siinciono a seguinte lei:
Art. l' Os preceitos desta lei regulam o exercício
da profissão de Técnico em Radiologia, conceituando-se como tal todos os Operadores de Raios X que,
profissionalmente, executam as técnicas:
1- mdiológica, no setor de diagnóstico;'
II - radioterápica, no setor de terapia;
III - radiosotópica, no setor de radioisótopos;
IV -industrial, no setor industrial;
V - de medicina nuclear.
Art. 4' As Escolas Técnicas de Radiologia só pode.rão ser reconhecidas se iipresentiirem condições de instalação satisfatórias e corpo docente de reconhecida
idoneidade profissional, sob a orientação de Físico Tecnólogo, Médico Espêcialista e Técnico em Radiologia.
§ 2' Em nenhuma hipótese poderá ser matriculado
candidato que não comprovar a conclusão de curso em
nível de 2' grau ou equivalente.

Art. 10. Os trabalhos de supervisão das aplicações
dé técnicas em radiologia, em seus respectivos setores,
são da competência do Técnico em Radiologia.
••.•..••••••••.......••••..... ! ....................... ..............•...

Aft. 16. O salário mínimo dos profissionais, que
executam as técnicas definidas no art. l' desta lei, será
equivalente a dois salários mínimos profissionais da região, incidindo sobrc esses vencimentos 40% (quarenta
por cento) de risco de vida e insalubridade.

DECRETO N' 92.790,
DE 17 DE JUNHO DE 1986
Regulamenta a Lei n' 7.394, de 29 de outubro
de 1985, que regula o exercício da profissão de Técuico em Radiologia e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 81, item 111, 'da Constituição. e tendo
em vista o disposto no art. 17 da Lci n' 7.394, de 29
de outubro de 1985; decretii:
Art. I' O exercício da profissão de Técnico em Radiologia fica regulado pelo disposto neste decreto, nos
termos da Lei n' 7.394, de 29 de outubro de 1985.
Art. 2" São Técnicos em Radiologia os profissionais
de Raios X, que executam as técnicas: .
I - radiológicas, no setor de diagnóstico;
H-radioterápicas, no s~tor de terapia;
III - radioisotópicas, no setor de radioi,ótopos;
IV ~industriais, no setor industrial;
V ~ de medicina nuclear.
Art. 3' O exer'cício da profissão de Técnico em Radiologia é permitido:
I - aos portadores de certificado de conclusão dc
1'·e 2' graus, ou equivalente. que possuam fOflt!ação
profissiônal por intermédio da Escola Técnica <te Radio10gi;J., com'o mínimo de três anosde duração;
II -' aos portadores dc diploma de habilitação profissional; expllQido por Escola Técnica de Radiologia, registrado no Ministério da Educação.
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Art. 4' Para se instalarem, as Escolas Técnicas de
Radiologia precisam ser previamente reconhecidas pelo
Ministério da Educação.
Art. 5' As Escolas Técnicas de Radiologia só poderão ser reconhecidas se apresentarem condições de instalação satisfatórias e corpo docente de reconhecida
idoneidade profissional, sob a orientação de Físico Tecnólogo, Médico Especialista e Técnico em Radiologia.
§ I' Os programas serão elaborados pelo Conselho
Federal de Educação e válidos para todo o território
nacional, sendo sua adoção indispeusável ao reconhecimento de tais cursos.
§ 2' Em nenhuma hipótese poderá ser matriculado
candidato que não comprovar a conclusão de curso de
nível de 2' grau ou equivalente.
§ 3' O ensino das disciplinas será ministrado em
aulas teóricas, práticas e estágios a sérem cumpridos,
no último ano do currículo escolar, de acordo com a
especialidade escolhida pelo aluno.
Art. 6' Os centros de estágio serão constituídos pelos serviços de saúde e de pesquisa físicas, que ofereçam
condições essenciais à prática da profissão na especialidade requerida.
Art. 7' A admissão à primeira série da Escola Técnica de Radiologia dependerá:
I - do cumprimento do disposto uo § 2' do art. 5'
deste decreto;
II - de aprovação em exame de sanidade e capacidade física, o qual incluirá, obrigatoriamente, o exame
hematológico.
Parágrafo único. Salvo decisão médic::l' em contrário, não poderão ser admitidas em serviços de terapia
de rádio nem de rádom as pessoas de pele seca, com
tendência a fissuras, e com verrugas, assim como as
de baixa acuidade visual não-corrigível pelo uso de lentes.
Art. 8' As Escolas Técnicas de Radiologia existentes, ou a serem criadas, deverão remeter ao Conselho
Federal de Educação, para fins de controle e fiscalização
de registros, cópia da ata relativa aos exames finais,
na qual constem os nomes dos alunos aprovados e as
médias respectivas.
Art. 9' Os diplomas expedidos por Escolas Técnicas de Radiologia, devidamente reconhecidas, têm
âmbito nacional e validade para o registro de que trata
o item II do art. 3' deste decreto.
Parágrafo único. Concedido o diploma, fica o Técnico em Radiologia obrigado a registrá-lo, nos termos
deste decreto.
Art. 10. Os trabalhos de supervisão da aplicação
de técnicas em radiologia, em seus respectivos setores,
são da competência do Técnico em Radiologia.
Art. 11. Ficam assegurados todos os direitos aos
denominados Operadores de Raios X, devidamente registrados na Delcgacia Regional do Trabalho, os quais
adotarão a denominação referida no art. I' deste decreto.
§ l' Os profi~sionais que se acham devidamente registrados na Divisão Nacional' de Vigilância Sanitária
de Medicamentos - Dimed, não-possuidores do certificado de conclusão de curso em nível de 2' grau, poderão
matricular-se nas escolas criadas, na categoria de ouvinte, recebendo, ao terminar o curso, certificado de presença, observadas as exigências regulamentares das Escolas de Radiologia.
§ 2' Os dispositivos deste decreto aplicam-se, no
que coube.r, aos Auxiliares de Radiologia que trabalham
com cãmara clara e escura.
Art. 12. Os Cons"elhos Nacional e Regionais de
Técnicos em Radiologia, criados pelo art. 12 da Lei
n' '7.394, de 29· de outubro de 1985, constituem, em
seu conjunto, uma autarquia, sendo cada um deles dotadp de personalidade jurídica de Direito Público.
Art. D. O Conselho Nacional e os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia são os órgãos supervisores da ética profissional, visando ao aperfeiçoamento da profissão e à valorização dos profissionais.
Art. 14. O Conselho Nacional, ao qual ficam s.ubordinados os Conselhos Regionais, terá sede no Distrito Federal e jurisdiçã'o em todo o território nacional.
§ I' Os Conselhos Regionais ter~o sede nas Capitais dos Estados, Territórios e no Distrito Federal.
§ 2" A jurisdição de um Conselho Regional poderá
abranger mais de um Estado, se as conveniências assim
o indicarem.

Art. 15. O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia compor-se-á de nove membros, eleitos juntamente com outros tantos suplentes, todos de nacionalidade brasileira.
Parágrafo único. A duração dos mandatos dos
membros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia será de cinco anos.
Art. 16. São atribuições do Conselho Nacional:
I -organizar o seu Regimento Interno;
Il- aprovar os Regimentos Internos organizados pelos Conselhos Regionais;
IH -instalar os Conselhos Regionais de Técnicos
em Radiologia, definindo sede e jurisdição, bem cpmo
promovendo a eleição de seus membros e lhes dando
posse;
IV - votar c alterar o código de ética profissional,
ouvidos os Conselhos Regionais;
V - promover quaisquer diligências ou verificações,
relativas ao funcionamento dos Conselhos Regionais,
nos Estados ou Territórios e Distrito Federal, e adotar,
quando necessárias, providências convenientes a bem
da sua eficiência e regularidade, inclusive a designação
de diretoria provisória.
Art. 17. A diretoria do Conselho Nacional de Técnico de Radiologia será composta de presidente, secretário e tesoureiro.
Art. 18. O presidente, o secretário e o tesoureiro
residirão no Distrito Federal durante todo o tempo de
seus mandatos.
Art. 19. A renda do Conselho Nacional será constituída de:
1- um terço das anuidades cobradas pelos Conselhos
Regionais;
11- um terço de taxa de expedição das carteiras profissionais;

111 ~ um terço das multas aplicadas pelos Conselhos
Regionais;
IV -doações e legados;
V - subvenções oficiais;
VI - bens e valores adquiridos.
Art. 20. A eleição para o primeiro Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia será promovida pela
Federação das Associações dos Técnicos em Radiologia
dos Estados do Brasil.
Parágrafo único. A eleição efetuar-se-á por processo que permita o exercício do voto a todos os profissionais inscritos, sem que lhes seja necessário o afastamento do seu local de trabalho.
Art. 21. Enquanto não for elaborado e aprovado,
pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia,
(l código de ética profissional. vigorará o Código de
Etica do Técnico em Radiologia, elaborado e aprovado,
por unanimidade, na Assembléia Geral Ordinária da
Federação das Associações dos Técnicos em Radiologia
dos Estados do Brasil, em 10 de julho de 1971.
Art. 22. Os Conselhos Regionais de Técnicos em
Radiologia compor-se-ão de nove membros. eleitos juntamente com outros tantos suplentes, todos de nacionalidade brasileira.
Parágrafo único. Os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia serão organizados à semelhança do
Conselho Nacional.
Art. 23. Compete aos Conselhos Regionais:
I - deliberar sobre a inscrição e cancelamento no
quadro do Conselho;
II - manter um registro dos Têcnicos em Radiologia,
legalmente habilitadd';, com exercício na respectiva Região;
Ill- fiscalizar o exercício da profissão de Técnico
em Radiologia;
IV - conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética profissional. impondo as penalidades que
couberem;
V - elaborar a proposta do seu regimento interno,
submetendo-a à aprovação do Conselho Nacional;
VI - expedir carteira profissional;
VIl- velar pela conservação da honra e da'independência do Conselho e pelo livre exercício legal dos direitos dos radiologistas;
VIII -promover, por todos os meios ao seu aleal)ce,
o perfeiio desempe.nho técnico e moral· da profissão
e o prestígio e bom conceito da Radiologia. e dos profissionais que a exerçam;
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IX ~ publicar relatórios anuais de seus trabalhos e
a relação dos profissionais registrados;
X - exercer os atos de jurisdição que por lei lhes
sejam cometidos;
XI - representar ao Conselho Nacional de Técnicos
em Radiologia sobre providências necessárias para a
regularidade dos serviços e da fiscalização do exercício
da profissão.
Art. 24. A renda dos Conselhos Regionais será
constituída de:
I - taxa de inscrição;
II - dois terços da taxa de expedição de carteiras
profissionais;
III - dois terços da anuidade paga pelos membros
neles iuscritos;
IV - dois terços das multas aplicadas;
V -doações e legados;
VI - subvenções oficiais;
VII - bens e valores adquiridos.
Art. 25. As penas disciplinares aplicáveis pelos
Conselhos Regionais aos seus membros são as seguintes:
I - advertência confidencial em aviso reservado;
II - censura confidencial em aviso reservado;
IH - censura pública;
IV - suspensão do exercício profissional até trinta
dias;
V - cassação do exercício profissional, ad referendum, do Conselho Nacional.
Art. 26. Em matéria disciplinar, o Conselho Regional deliberará de ofício.
Art. 27. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, no prazo de trinta dias, contados da ciência, para o Conselho Nacional.
Art. 28. Além do recurso previsto no artigo anterior, não caberá qualquer outro de natureza administrativa.
Art. 29. O voto é pessoal e obrigatório em toda
eleição, salvo doença ou ausência comprovadas plenamente.
~ l' As deliberações serão tomadas por maioria de
votos dos presentes.
~ 2' Os radiologistas que se encontrem fora da sede
das eleições por ocasião destas poderão dar seu voto
em dupla sobrecarta, opaca, fechada e remetida pelo
correio, sob registro, por ofício com firma reconhecida,
ao Presidente do Conselho Regional.
§ 3' Serão computadas as cédulas recebidas, com
as formalidades do parágrafo precedente, até o momento em que se encerre a votação. A sobrecarta maior
aberta pelo Presidente do Conselho, que depositará
a sobrecarta menor na urna, sem violar o segredo do
voto.
§ 4' As eleições serão anunciadas no órgão oficial
e em jornal de grande circulação, com trinta dias de
antecedência.
Art. 30. A jornada de trabalho dos profissionais
abrangidos por este decreto será de vinte e quatro horas
semanais.
Art. 31. O salário mínimo dos profissionais, que
executam as técnicas definidas no art. l' deste decreto,
será equivalente a dois salários mínimos profissionais
da região, incidindo sobre esses vencimentos quarenta
por cento de risco de vida e insalubridade.
Art. 32. Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 33. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de junho de 1986; 165' da Independência
e 98' da República. -JOSÉ SARNEY - Almir Pazzia·
notto Pinto.

PROJETO DE LEI
N' 4.308, DE 1989
(Do Sr. Mendes Botelho)
Torna obrigatória a apresentação de contrato de
aluguel para o financiamento da casa própria através do Sistema Financeiro da Habitação.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e Desenvolvimento Urbano, Interior
e Índio - Art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Será considerado requisito obrigatório, para fins de financiamento habitacional junto ao Sistema
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Financeiro da Habitação, a apresentação de contrato
de aluguel ou outro documento que comprove. tenha
o candidato morado em imóvel alugado por um período
múuino de 2 (dois) anos, imediatamente anterior à solicitação do financiamento.
Parágrafo único. A exigência prevista neste artigo
será dispensada nos casos de programas especiais de.
interesse social, voltados para a população comprovadamente carente.
Art. 2' Fica proibido o"inanciamento do imóvel
pelo Sistema Financeiro da habitação para pessoas possuidoras de outro imóvel residencial em qualquer local
do País.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em colltrário.
Justificação
Segundo a ONU, a carência de moradia no mundo
atinge 200 milhões de imóveis. Desse total, o Brasil
é recordista: faltam 10 milhões de moradias para os
brasileiros.
Não é possível, portanto, que num país tão carente
de novas moradias, o Brasil continue financiando imóvel para quem dele não necessita para morar, ou para
quem apenas quer especular e ganhar mais dinheiro.
Os recursos do Sistema Financeiro Habitacional devem ser destinados ao atendimento de quem realmente
necessita de uma moradia. É este o objetivo do nosso
projeto.
.
Sala das Sessões,
de
de 1989. - Deputado Mendes Botelho.

PROJETO DE LEI
N' 4.311, DE 1989
(Do Sr. Evaldo Gonçalves)
Inslitui o Programa de Apoio ao Pequeno Garimpeiro da Paraíba, e dá outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação
(ADM); de Finanças (ADM); e de Minas e Energia
- art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a criar
o Programa de Apoio ao Pequeno Garimpeiro da Paraíba, que consistirá na liberação de recursos, através da
Sudene, para aquisição de explosivos e equipamentor
necessários à exploração de jazidas minerais, em caráter
permanente, naquele Estado.
Parágrafo único. O rateio do resultado financeiro
da extração minera1'se dará da segiuinte forma: 1Q%
para o proprietário das jazidas; 40% para o garimpeiro
e 50% para a Sudene, que reinvestirá esse quantitativo
na aquisição de explosivos e equipamentos necessários
à atividade extrativa mineral.
Art. 2' O Minstério de Minas e Energia adotará
as medidas necessárias, visando ao cumprimento desta
lei, inclusive, alocando os recursos suficientes para que
a Sudene possa viabilizar o Programa ora criado.
Art. 3' Revogam-se os dispositivos em contrário.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Como se vê, é uma tentativa para que se possa dar
uma destinação econômica e social ao trabalho do garimpeiro, hoje totalmente desativado no Estado e no
Curimataú da Paraíba, fixando-o ao solo e lhe dando
melhores condições de vida.
É que nos Municípios de Frei Martinho, Picuí, Nova
Palmeira. Pedra Lavrada, São Vicente do Seridó e Cubatí, a alternativa válida, em termos de desenvolvimento econômico, é a racionalização e adoção de uma política permanente de apoio ao garimpo nessa área de
intensa ocorrência mineral, onde o subsolo é rico em
Quartzo, Bentonita, Tantalita, Berilo, e. outras pedras
semipreciosas.
Valeria a pena repetir experiência que deu certo,
no passado, através da Sudene, quando das secas do
início desta década. Recursos foram destinados ao garimpo, em forma de explosivos e equipamentos essenciais à atividade, e o resultado da extração mineral era
rateada da seguinte maneira; 10% para o proprietário
das jazidas; 40% para o garimpeiro e 50% paro retorno
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ao caixa da Sudene, a -título' de ressarcimento pelos
explosivos e equipamentos utilizados. foi um Programa
que deu certo e que, por todas essas razoes estou apre:
sentando ao Congresso Nacional o presente projeto de
lei.
Plenário da Càmara dos Deputados, 21 de novembro
de 1989. -Evaldo Gonçalves, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI
N' 4.312, DE 1989
(Do Sr. Hermes Zaneti)
Dispõe sobre o uso de faixa de freqüência de emer,
gência para as aeronaves acidentadas, e dá outras
providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM), e de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica instituída a faixa de rádio de freqüência
de emergência, de uso exeIuisvo.das a~onoves, em
casos de acidentes.
Art. 2' Cabe ao "Instituto de Pesquisas Especiais"
- INPE - a definição da faixa de freqüência a ser
utilizada nos casos previstos no artigo anterior.
.
Ar!. 3" O INPE terá um prazo de 60 (sessenta) dias,
a partir da vigência desta lei, para estabelecer a faixa
de freqüência de emergência.
Art. 'a' Após o estabelecimento da freqüência de
emergência, fica proibida a sua utilização por qualquer
outro equipamento de rádio.
Art. 5' Compete ao Departamento de Aviação Civil - DAC - a fiscalização do efetivo cumprimento
desta lei.
Art. 6' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias, contadcis a partir de
sua vigência.
Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O tamanho, a velocidade c a quantidade das modernas aeronaves, aliadas às necessidades dos transportes
aéreos que devem funcionar a todas as horas e em quaisquer condições atmosféricas, obrigam a que as aeronaves e os aeroportos sejam dotados de equipamentos.
muito aperfeiçoados que facilitem a aterrissagem e a
decolagem. Assim, uma série de "auxílios" são prestados aos pilotos a partir do solo, para facilitar suas manobras e movimentação com maior segurança e eficácia.
Os auxílios radioelétricos têm por fim dirigir a aterrissagem e decolagem, assim como a circulação das aeronaves sobre a área de manobras.
Mesmo com prejuízo de alguma exatidão, a rapidez
da navegação aérea leva à utilização preferencial do
rádio sobre os outros processos de orientação c a tomar
as principais decisões na fase de planificação do vôo,
em terra. O controle durante o vôo deve, sobretudo,
melhorar e completar tais decisões, as quais têm que
ter em conta diversos fatores (situação meteorológica,
altitude de navegação adequada ao veículo, os ventos
nas diversas altitudes, neceSjidade de controle de tráfe-'
go, etc.).
.
Desde o início da Segunda Guerra Mundial até a
atualidade, tem sido considerável o acúmulo de novos
sistemas de instrumentos eletrônicos usados na navegação aérea ou marítima: o telêmetro e o rádio-farol a
ele associado, além da estação de rádio de baixa freqüência, depois substituído pelo sistema de rádio de
altíssima freqüência, equipamentos de radar, sistema
de aterrissagem por instrumetos, etc.
Não obstante a variedade de instrumentos e o constante aperfeiçoamento. dos chamados auxílios radioelétricos utilizados pelas aeronaves, lamentavelmente
ocorrem com freqüência acidentes aéreos fatais, muitos
dos quais em decorrência de falhas no sistema de telecomunicação.
No mundo inteiro, a revolução da telemática -união
de telecomunicações com a tecnologia da infonnática
- aumentou a necessidade de uma mudança de atitude
fundamental nas agências que administram as telecomu-
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nicações. No caso da aviação civil no Brasil, por exemplo, compete ao DAC - o controle administrativo desses serviços.
Ao Insituto de Pcsquisas Espaciais - INPE - compete o estudo, a pesquisa e o aprimoramento dos meios
auxiliares a toda e qualquer atividade espacial.
O projeto de lei que ora submetemos à apreciação
do Congresso Nacional objetiva o estabelecimento de
mais uma medida de amparo e segurança dos transportes aéreos, no sentido de que seja definida uma
faixa de rádio de freqüência de emergência, d~ uso
~xclusivo das aeronaves, em casos de acidentes.
Pela relevância da matéria que contempla, temos a
certeza do apoiamento dos nossos dignos pares.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1989. - Deputado Hermes Zaneti.

PROJETO DE LEI
N9 4.313, DE 1989
(Do Sr. Zermes Zaneti)
Dispõe sobre a aplicação de recursos orçamentârios no mercado financeiro nas condições qne esp~cilica.

(As Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM), e de Finanças - ar!. 24. lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' A Secretaria do Tesouro Nacional - STN
- determinará a aplicação, no mercado financeiro, dos
recursos consignados no Orçamento Geral da União,
para os quais não haja definição dos programas de aplicação.
§ l' Os valores correspondentes à atualização monetária e aos eventuais rendimentos resultantes da aplicação de que trata o caput reverterão em favor dos
respectivos programas, na proporção dos recursos aplicados.
§ 2' Os resgates das importâncias aplicadas far-seão tão logo haja aprovação dos programas de aplicação.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Esta proposta legislativa tem o fito de suprir lacuna
jurídica na legislação vigente, no que diz rcspeito à
movimentação de recursos financeiros consignados no
Orçamento Geral da União para os quais não haja definição do Congresso Nacional quanto à sua aplicação.
Com efeito. ainda está na memória dos brasileiros
o recente caso dos recursos provenientes do denominado selo pedágio, que permaneceram esterilizados na
conta do Tesouro Nacional por falta de determinação
do Congresso Nacional quanto ao seu emprego. Com
uma taxa de inflação mensal extremamente elevada,
já bcirando a casa dos 40%. tais recursos perderam
muito em poder aquisitivo, frustrando, desta forma,
possibilidade de emprego com maior proveito para as
comunidades beneficiárias.
Assim, a proposta determina que, na falta de definição de programas de aplicação. tais recursos de>,<çrão
ser aplicados, por determinação da Secretari~do Tesouro Nacional (STN), no mercado financeiro. de modo
a p!eservar seu poder aquisitivo.
A guisa de esclarecimento, gostaríàmos de lembrar
que a medida.que aqui pleiteamos encontra precedente
nas disposições do art. 21 da Lei n' 7.827, de 27 de
setembro de 1989, que criou o Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste, quando determina
a aplicação dos recursos do aludido Fundo no mercado
financeiro até que fossem aprovados os prog.-amas de
aplicação. .
Estas, em síntese, as razões que nos moveram a
apresentar a presente proposta .legislativa que, por sua
elevada significação econômica e social-estamos certos-merecerá o indispensável apoio dos ilustres Pares,
quando de sua discussão nas Comissões Técnicas desta
Casa e nO Plenário.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1989. -Depuorado Hermes Sapeti.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N' 7.827,
DE 27 de SETEMBRO DE 1989
Regulam~nto o art. 159, inciso I, alínea c, dI!
Constituição Federal, institui o Fundo constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo
Constitucional de Financiameuto - FNE e o FundO
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
- FCO e dá outras providências.

.

.. :

VIl- Das Disposições Gerais c Transitórias
Ar!. 21. Até a aprovação da proposta prevista no
inciso I do ar!. 14 dcsta lei, ficam as instituiçõe. financeiras federais de caráter regional autorizadas a aplicar
os recursos dos respectivos Fundos de acordo com as
diretrizes gerais estabelecidas no art. 3' desta lei.
§ I" Dentro de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta lei, as instituições financeiras federais de
caráter regional apresentarão. aos Conselhos Dclibcrativos das respectivas superintendências de desenvol:vimento regional, as propostas de programas de financiamento de que trata o parágrafo único do art. 14
desta lei, as quais deverão ser aprovadas até 60 (sessenta) dias após o recebimento.
§ 2"' As operações realizadas antes dá aprovação
de que trata o parágrafo anterior, pelas instituições financeiras federais de caráter regional, com os recursQs
dos Fundos Constitucinais de Financimento do Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, ficam ao abrigo de.ta lei,
inclusive para efeito de eventuais benefícios financeiros.
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pação em movimentôs, de caráter político. mas cujas
penalidades não tiveram como wndamento "atos de
exceção".
.
É chcgada~ entretanto, a hora de fazer justiça a esses
brasileiros e esta tare'ra compete, primordialmente, nos
termos constitucionais, ao legisladorfederal. razão pela
qual tomamos a presente iniciativa.
Sala das Sessões, - Deputado Hélio Rosas.

PROJETO DE LEI
N~ 4.318, DE 1989
(Do Sr. Tadeu França)
Autoriza o Poder Executivo a criar o Centro TJnológico Federal Paranaense, com sede no Município de Maringá, no Estado do Paraná.
(As Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); Finanças (ADM); Educação; Cultura,
Esporte e Turismo: e de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - ar!. 24, Ir.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica o Poder Executivo 'autorizado a criar
o "Centro Tecnológico Federal Paranaense", com sede
na cidade de Maringá, Estado do Paraná.
Ar!. 2' O "Centro Tecnológico Federal Paranaense", subordinado ao Ministério da Educação, destina-se
a pesquisas tecnológicas no setor agrícola e industrial
de nível médio e de terceiro grau.
AIt. 3" A instalação do estabelecimento de ensino
criado por esta lei subordina-se à prévia consignação,
no Orçamento da União, das dotaçõcs necessárias, assim como criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento, por iniciativa exclusiva
da Presidência da República.
Art. 'I' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!..j Revogam-se as disposições em contrário.
, Jnstificação

PROJETO DE LEI
N9 4.314, DE 1989
(Do Sr. Hélio Rosas)
Concede alllsila aos que foram punidos por participarem de niovimentos políticos.
(A Comissão de Constituição e Justiça e Redação.)
O Congresso Nacional decret>l:
Art. I' São anistiados quantos tiverem sido punidos
pela participação em movimentos de caráter político
a contar de 18 de setembro de 1946 até a promulgaç.ão
da Constituição de 1988.
Ar!. 2' _Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O caput do ar!. 8' do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prescreve:
"Ar!. 8' É concedida anistia aos que. no período
de 18 de setembro de 1946 até a data d" promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por
atos de exceção, institucionais ou complementares,
aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo
n' 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos.
pelo ,Decreto-Lei n' 864, de 12 de setembro de
1969, asseguradas as promoções, na inatividade.
ao cargo, emprego, posto ou g(aduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadàs·
as características e peculiaridades das carreiras dos
servidores públicos civis e militares e observados
·os respectivos regimes jurídicos."
Besse modo, a anistia só atingiu os que foram punidos
por atos de exceção, institucionais ou complementares
em decorrência de motivação política.
Estabeleceu-se, assim, odiosa diseriminação, incompatível mesmo com a natureza da própria anistia, na
medida em que esta deixou de contemplar numeroso
contingente de civis e militares punidos pela partid-

A carênCia de cursos para a formação de .tecnólogos
a nível de segundo e terceiro graus de ensino no interior
do· Estado do Paraná, não apenas está impedindo o
desenvolvimento de todas as potencialidades do Estado,
como também vai marginalizando o acesso da maioria
de nossos jovens à capacitação profissional em nível.
que de fato. corresponda às necessidades de desenvol.
vimento da população.
A localização do Centro Tecnológico Federal Paranaense em M;aringá fundamenta-se ainda pelo motivo
de se tratar de cidade-pól\> de grande importância no
Estado, localidade aonde convergcm não apenas inter,;,sses paranaenses, como também da região sul-mato~ssensc e do próprio interior'paulista.
Em se tratando, portanto. de prOVidência indispensável para o desenvolvimento sócio-econômico de vastíssima área interestadual, esperamos que a proposiçãO
venha a merecer acolhida e aprovação dos ilustres pares
do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1989. - Depu·tado Tadeu França.

PROJETO DE LEI
N~ 4.347, DE 1989
(Do Se·nado Federal PLS 362/89)
Dispõe sobre o uso obrigatório da marca alusiva
ao Centenário da República na correspondência oficiaI dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, União, Estados e Municipios.
'. (As Comissões de Constituição e Justiça e Rêdação (ADM); e de Serviço Público.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Toda correspondência oficial do~ órgãos e
entidades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, União, Estados e Municípios. deve estampar a marca alusiva ao Centenário da República.
Parágrafo único. A marca deverá ser impressa ou
fixada na forma de adesivo, nos envelopes e papéis
oficiais, conforme especificações técnicas, constantes
doAnexo à presente Lei.
Art. 2" Os órgãos'e entidades públicos referIdos tomarão todas llS pro\;dências necessárias para a fiscali'
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zação do cumprimento do disposto no art. l' desta lei,
no âmbito de suas atribuições.
Art. 3" O disposto na presente lei vigora até vinte
e quatro de fevereiro de 1991, ,data do Centenário da
Primeira Constituição Republicana do Brasil.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 30 de novembro de 1989. -Nelson
Carneiro, Presidente.
SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 362, DE 1989
Dispõe sobre o uso obrigatório da marca alusiva
ao Centenário da República na correspondência oficial dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, União, Estados e Municípios.
Apresentado pela Comissão Diretor:>.
Lido no expediente da sessão ~e 7-11-89 e publicado
no DCN (Seção lI) de 8-11-89. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
"Em ?7-11-89 é aprovado, após par,:cer favorável da
CCJ. A CDIR para redação final. E lido o Parecer
n' 348/89-CD IR, oferecendo a redação final da matéria.
Aprovada a redação final.
À Câmara dos Dep1Jtados com o Ofício SMJN" 818,
de 30-11-89.

SM/N' 818
Em 30 de novembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
LM.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal,
o Projeto de Lei do Senado n' 362, de 1989, constante
dos autógrafos juntos, que "dispõe sobre o uso obrigatório da marca alusiva ao Centenário da República na
correspondência oficial dos órgãos e entidades dós Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. União. Estados e Municípios".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Mendes Canale, Primeiro Secretário.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Dezembro de 1989

Art. 2' Contribuinte do pedágio é o usuário de rodovia federal sob jurisdição do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem (DNER).
Art. 3' O montante calculado para ser arrecadado
com o pedágio não poderá ultrapassar ao necessário
para conservar as rodovias federais. tendo em vista o
desgaste que os veículos automotores, utilizados no tráfego. nelas provocam. bem como a adequação dessas
rodovias às necessidades de segurança do trânsito.
Parágrafo único. Fica aprovada a tabela anexa de
valores do pedágio. para o exercício de 1989. que será
anualmente ajustada na lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 4' A forma de cobrança será disciplinada em
regulamento da presente lei, nos termos do inciso IV
do art. 84 da Constituição.
Parágrafo único. Os postos vendedores de combustíveis poderão ser utilizados como pontos de venda dos
bilhetes de pedágio.
Art. 5' Quando o veículo for encontrado trafegando rodovia federal sem o comprovante do pagamento
do pedágio ou fora o período de tolerância-de três dias
de sua validade. o usuário sujeitar-se-á ao recolhimento
de seu valor, acrescido de multa equivalente a 100%
(cem por cento), ealculada sobre o valor atualizados.
§ 1" O disposto neste artigo não será aplicável em
trecho de rodovia federal que se encontre sob jurisdição
do Estado ou do Município, ou em trecho no perímetro
urbano do Município onde o veículo esteja licenciado.
§ 2" Ato do Ministro dos Transportes, em 60 dias,
definirá os trechos considerados urbanos em cada Estado. para efeito do disposto neste artigo.

Art. 6" O produto ãa arrecadação somente poderá
ser aplicado no custeio ,de despesas com a execução
dos serviços de que trata o art. 3' supra, previstos nos
orçamentos anuais ou em créditos adicionais.
§ 1" No exercício de 1989 e até o montante disponível, a aplicação atenderá aos seguintes programas:
- Conservação.22 %
- Restauração/Melhoramento.50%
-Adequação de capacidade.20%
- Operação do Sistema.8%
§ 2.' Em qualquer hipótese. é vedada a aplicaçáo
dos recursos provenientes do pedágio em despesas com
pessoal.
Art. 7' A implantação, '1'.:'10 Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, l\lo pedágio instituído nesta lei, implicará suspensão do atualmente exigido em
praças ou barreiras instaladas ao longo das rodqyias
federais.
Art. 8" Os recursos provenientes do pedágio serão
recolhidos através do Tesouro Nacional. como receita
orçamentária da União, nos termos do Decreto-lei n'
1.755, de 31 de dezembro de 1979.
Art. 9" O Poder Executivo baixará as normas que
se façam necessárias à execução desta lei.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1988; 167' da Independência e 100' da República. - JOSÉ SARNEY - José
Reinaldo Carneiro Tavares.

Ano de

TABELA DE VALORES

Valor em OTN Mensal

(Do Senado Federal)
PLS 37/89
Isenta do pagamento de pedágio os veículos automotores Iieenciados como táxi.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e de Transportes.
(Apense-se a este o PL n' 1.624/89 e seus respectivos anexos.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" São isentos do pagamento do pedágio instituído pela Lei n" 7.712. de 22 de dezembro de 1988,
os veículos automotores licenciados como táxi.
Art. 2'.' Esta lei entra em vigor na data de sua p,*licação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal. 1" de dezembro de 1989. - Nelson
Carneiro, Presidente.
LEqSLA,Ç/io CITADA, ~1NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMíSSOES PERMANENTES

LEI N' 7.712. DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1988
Dbpiie S"h~8 a cohrança de pedágio nas RaD11:l'llTI3Q
Fedem!s. 2 [\6 cmtras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1" Esta lei disciplina a cobrança de pedágio
pela utilização de rodovias federais, pontes e obrasde-arte especims que as integram.

Descrição

Categoria
1
~

3
4

5
6
7

PROJETO DE LEI
N' 4.348, DE 1989

1989

SISTEMA DE PEDÁGIO - MENSAL
COM DIsr..RIMINA{;ÃO POR IDADE

8
9

NQ de Eixos

Motocicleta

O - 7'

7'

>

0,50

0,17

1,00
2,00
5,00

0,33
0.67
1,56

6.00

2,00

8,00
1,00
3.00
4.00

2,66
0,33
1,00
1,33

AutMóve 1, Cam inhonete.

Furgão
On ibus e Caro inhão Leves
Onibus e Caminhão MédiOS
Onibus e Caminhão Pesados
Semi-Reboque
ônibus ou Caminhão Pesados
Sem i-Reboque
Trai ler
Trai ler
Trai ler

2
2
3

5 ou mais
i

2
3

• Ano de Fabricação
SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 37. DE 1989
Isenta do pagamento de pedágio os veículos automotores licenciados como táxi.
Apresentado pelo Senador Maurício Corrêa
Dado como lido no expediente da sessão de 16-3-89,
e publicado no DCN (Seção 11) de 17-3-89. Distribuído
à Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, para
'
exame da matéria. Parecer favorável.
Em 17-5-89, despachado à Comissão de Assuntos
Econômicos. podendo receber emendas por 5 dias a
contar da publicação dos avulsos (competência terminativa).
Em 22-9-89. a Presidência comnnica ao Plenário o
recebimento do Ofício n" 15/89, do Vice-Presidente,
no exercício da Presidência da CAE. comunicando a
aprovação da matéria na reunião de 20-9-89. É aberto
o prazo de 72 horas para interposição de recurso, por
um décimo da composição da Casa. para que o projeto
seja apreciado pelo Plenário, após publicada a decisão
da Comissão na Diário do Congresso'Nacional.
Em 17-10-89, a Presidência comunica ao Plenário que
deferiu o Recurso n" 6/89. no sentido de que o projeto
seja discutido e votado pelo Plenário do Senado Federal, publicação do Parecer n" 249-CAE no nCN - Seção
II -de 18-10-89. O projeto ficará sobre a Mesa durante
cineo sessões ordinárias, a fim de receber emendas.

Em 24-10-89. a Presidência comunica ao Plenário o
término do prazo para apresentação de emendas, sendo
que ao mesmo não foram oferecidas emendas.
Em 29-11-89, leitura do Parecer n' 368-CDIR, oferecendo a redação final do projeto. É lido e aprovado
o RQS n' 644. de autoria do Senador Pompeu de Sousa,
da dispensa de publicação para imediata discussão e
votação da redação final. Aprovada a redação final.
. À Câmara dos Deputados com o Ofício SMJn'.' 821,
de 1'-12-89.

SM/n' 821

Em l' de dezembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor

Deputado Luiz Henrique
DO. 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 Deputaclos, nos termos do art. 65. da Constituição Federal.
o Projeto de Lei n'37, de 1989, constante dos autógrafos
juntos, que "isenta do pagamento de pedágio os veículos automotores licenciados como taxi".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Pompeu de Sousa,
Primeiro Secretário, em exercício.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

De~embro de 1989

PROJETO DE LEI
N~ 4.349, DE 1989
(Do Senado Federal)
Acrescenta parágrafo único ao art. 185 da Lei
n' 4.737, de 15 de julho de 1965.
(À Comissão de Constituição e Justiça e Redação.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É acrescentado ao art. 185 da Lei n' 4.737,
de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), o seguinte
parágrafo único:
"Parágrafo único. Poderá ainda a Justiça Eleitoral, tomadas as medidas necessárias à garantia do
sigilo, autorizar a reciclagem industrial das cédulas,
em proveito do ensino público de primeiro grau
ou de instituições bcneficentes."
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1989. - Nelson
Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA CQORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES
LEI N' 4.737, DE 15 DE
JULHO DE 1965
Institui o Código Eleitoral
PARTE QUARTA
Das Eleições
TÍTULO V
Da Apuração
CAPÍTULO II
Da Apuração nas Junt~s
SEÇÃO IV
Da Contagem dos Votos
Art. 185. Sessenta dias após o trânsito cm .iulgadQ
da diplomação de todos os candidatos eleitos nos pleitos
eleitorais rcalizados simultaneamente e prévia publicação de edital de convocação, as cédulas serão retiradas das urnas e imediatamente incineradas, na presença
do Juiz Eleitoral e em ato público, vedado a qualquer
pessoa, inclusive ao Juiz, o seu exame na ocasião da
incineração.

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 378, DE 1989
Acrescenta parágrafo único ao art. 185 da Lei
n' 4.737, de 15 de julho de 1965.
Apresentado pelo Senador Nelson Carneiro.
Lido no expediente da Sessão de 28-11-89 e publicado
rio DCN (Scção lI) de 29-11-89. Despachado à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Em 29-11-89, é aberto o prazo de 5 dias úteis para
apresentação de emendas ao Projeto.
Em 4-12-89. discussão encerrada, após parecer da
CCI, proferido pelo Senador NaBor Júnior, favorável
ao Projeto. A votação proceder-se-á na· sessão seguinte
nos termos regimentais.
Em 5-12-89, é aprovado o Projeto.À Comissão Diretora para Redação Final. É lido o Parecer n' 384189.
da CDIR, relatado pelo Senador Pompcu de Sousa,
oferecendo a Redação Final da Matéria.
Aprovada a Redação Final.
À Câmara dos Deputados com o Ofício SM-N' 830,
de 6-12-89.
SMIN' 830 Em 6 de dezembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz HenriC/ue
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 Deputados, nos termos do art. ~65 da Constituição Federal,
o Projeto de Lci n' 378, de 1989, constante dos autógrafos juntos, que "acrescenta parágrafo único ao art.
185 da Lei n' 4.737, de 15 de julho~de 1965".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos dc minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Pompeu de Sousa, Primeiro
Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI
N~ 4.328, DE 1989
(Do Sr. José Teixeira)
Altera a Lei n' 4.266, de 3 de outubro de 1963,
que instituin o salário-faml1ia.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.006/88.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O salário-família instituido pela Lei n','
4.266, de 3 de outubro de 1963, será pago ao trabalhador
nas seguintes condições:
I - se os rendimentos do trabalhador forem inferiores a oito salários mínimos;
II - até o máximo de quatro filhos ou equiparados.
Art. 2' A determinação do valor do salário-família
obedecerã aos seguintes critérios:
I - para o trabalhador cujos rendimentos de salário
não sejam superiores a três salários mínimos, o valor
do salário-família será correspondente ao valor de sete
BTN para os dois primeiros filhos e cinco BTN para
cada um dos demais;
II - para o trabalhador cujos rendimentos dc salário
sejam superiores a três salários mínimos e inferiores
a oito salários mínimos. o valor do salário-família será
correspondente ao valor de cinco BTN para os dois
primeiros filhos e dois BTN para cada um dos demais.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei n' 4.266, de 3 de outubro de 1963, instituiu
o salário-família para o trabalhador. com o valor correspondente a 5% do salário mínimo local (art. 2' e art.
7'-1). A mesma lei (art. 6") afirma que com a fixação
do salário-família ficava atendido o objetivo de "satisfazer, conforme as condições de cada região, as necessidades normais do trabalhador e de sua família" (art.
157 - I, da Constituição de 1(46). Posteriormente,
o Decreto-Lei n' 2.351, de 7 de agosto de 1987, substituiu a vinculação ao salário mínimo pela vinculação
ao salário mínimo dc referência (art. 2'). Mais recentemente, a Lei n" 7.789, de 3 de julho de 1989, que dispôs
sobre o salário mínimo nacional, permitc sua vinculação
aos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social.
Assim sendo, o salário-famI1ia para o mês de novembro poderia ser de aproximadamente NCz$ 27,00. Ocorre, porém. que o INPS estabeleceu, para este mês o
valor de NCz$ 8,89. Ora, este é um valor irrisório e
pode mesmo ser considerado ridículo em face dos objetivos do salário-família e ao custo de vida atual; provavelmente é até menor que'o custo do processamento
necessário à efetivação dos respectivos pagamentos e
compensações nos recolhimentos das contribuições previdenciárias.
Por todas as evidências acima expostas. parece-nos
óbvio que a questão do salário-famI1ia necessita de definição clara quanto aos critérios para a fixação de seu
valor, que não pode permanecer meramente no nível
simbólico.
Com esses objetivos. estamos apresentando o present,.. projeto 'de lei, que incorpora as seguintes características principais:
a) define o salãrio-famI1ia por faixas salariais;
b) limita o pagamento do salário-famI1ia a um máximo de quatro filhos e a uma renda de oito salários
mínimos.
O pagamento por faixas salariais até o máximo de
oito salários mínimos objetiva beneficiar as pessoas de
menor renda. O limite de quatro filhos destina-se a
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evitar quc o salário-família venha a servir dc estímulo
ao crescimetno indiscriminado da prole.
O custeio do salário-família continuará a ser feito
nos termos do artigo 3" da Lei n' 4.266163.
Sala das Scssões, 28 de de 1989. - José Teixeira
DepllJj,ado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N" 7.789,
DE 3 DE JULHO DE 1989
Dispõe sobre o salario mínimo.
O Presidente do Senado Federal promulga, nos termos do art. 66, § 7', da Constituição Federal, a seguinte
lei, resultante de Projeto vetado pelo Presidente da
República e mantido pelo Congresso Nacional:
Art. l' O valor do salário mínimo dc que trata o
inciso IV do art. 7' da Constituição Federal fica estipulado em NCz$ 120.00 (cento e vinte cruzados novos),
em todo o território nacional, a partir do dia 1" de
junho de 1989.
Art. 2'! O valor do salário mínimo estipulado no
artigo anterior será corrigido, mensalmente, pelo Índice
de Preços ao Consumidor (IPC) do mês anterior.
§ l' O salário mínimo do mês de outubro de 1989
será o de setembro de 1989, corrigidos na forma do
caput deste artigo e acrescido de 12,55%.
§ 2' A partir de novembro de 1989, inclusive, e
a cada bimestre, o salário mínimo será calculado com
base no disposto no caput deste artigo e acrescido de
6,09%.
Art. 3' Fica vedada a vinculação do salário mínimo
para qualquer fim, ressalvados os bcnefícios de prestação continuada pela Previdência Social.
Art. 4' O salário mínimo horário é igual ao quociente do valor do salário mínimo de que trata esta
lei por 220 (duzentos e vinte) e o salário mínimo diário,
por 30 (trinta).
Parágrafo único. Para os trabalhadores que tenham
por disposição legal o mfíximo de jornada diária de
trabalho em menos de 8 (oito) horas, o salário mínimo
será igual àquele definido no caput deste artigo, multiplicado por 8 (oito) e divido por aquele máximo legal.
Art. 5' A partir da publiicação dcsta lei, deixa de
existir o salário mínimo de referência e o piso nacional
de salários, vigorando apenas o salário mínimo.
Art. 6' Na hipótese de esta lei ter vigência após
a data de 1'·' de junho de 1989, o valor estabelecido
em seu art. 1(> será corrigido na forma prevista no art.
2'·'
Art. 7" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal. 3 de julho de 1989. -168' da Indcpendência e 101' da República - Nelson Carneiro.
LEI N'4.266
DE 3 DE OUTUBRO DE 1963
Institui o salário-família do trabalhador e dá outras providências.
Art. l' O salário-faml1ia, instituído por esta lei, será devido, pelas cmpresas vinculadas à Previdência Social, a todo empregado, como tal definido na Consolidação das Leis do Trabalho, qualquer que seja o válor
c a forma de sua remuneração, e'na proporção do rcespectivo número de filhos.
Art. 2' O salário-famI1ia será pago sob a forma de
uma quota percentual, calculada sobre o valor do salário
mínimo local, arredondado este para o múltiplo de cruzeiro seguinte, por filho menor de qualquer condição.
até 14 anos de idade.
Art. 3' O custeio do salário-famI1ia scrá feito mediante o sistema de compensação, cabeniio a cada empresa, qualquer que seja o número e o estado civil
de seus empregados, recolher, para esse fim, ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), a contri·
buição que for fixada em correspondência com o valeir
da quota percentual referida no art. 2'
§ l' A contribuição de que trata eSte artigo corresponderá a uma perc~ntagem incidente sobre o salário
mínimo local multiplicado pelo número total de empr'e-gados da empresa, observados os mesmos prazos de
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recolhimento, sanções administrativas e penais c demais
condições estabelecidas com relação às contribuições
destinadas ao custeio da Previdência Social.
§ 2' (Revogado pelo ar!. 19 da Lei n' 5.890, de
8 de junho de 1973.) (DO de 11-6-1973.)
Art. 4' O pagamento das quotas do salário-família
será feito pelas próprias empresas, mensalmente, aos
seus empregados, juntamente com o do respectivo salário, nos termos do art. 2'
§ 1" Quando os pagamentos forem semanais ou por
outros períodos, as quotas serão pagas juntamente com
o último relativo ao mês.
§ 2' Para efeito do pagamento das quotas, exigirão
as empresas, dos empregados, as certidões de nascimento dos filhos, que a isto os habilitam.
§ 3' As certidões expedidas para os "fins do § 2'
deste artigo são isentas de seio, taxas ou emolumentos
de qualquer espécie, assim como o reconhecimento de
firmas a elas referente, quando necessário,
§ 4' Dos pagamentos de quotas feitos, guardarão
as empresas os respectivos comprovantes, bem como
as certidões para o efeito da fiscalização do INPS, no
tocante ao reembolso a que se refere o art. 5'
Art. 5' As empresas serão reembolsadas, mensalmente, dos pagamentos das quotas feitos aos seus empregados, na forma desta lei, mediante desconto do
valor respectivo no total das contribuições recolhidas
aoINPS.
Art. 6' A fixação do salário mínimo, de que trata
o Capítulo II do Título II da Consolidação das Leis
do Trabalho, terá por base unicamente as necessidades
normais do trabalhador sem filhos, considerando-se
atendido, com o pagamento do salário-família instituído
por esta lei, o preceituado no art. 157, n' 1, da Constituição Federal.
Ar!. 7' Ficam fixados, pelo período de 3 (três)
anos, os seguintes valores relativos à presente lei:
I - de 5% (cinco por cento) para cada quota percentual a que se refere o ar!. 2';
II - de 6% (seis por cento) para a contribuição de
que trata o art. 3'
§ 1" Se, findo o período previsto neste artigo, não
forem revistos os valores nele fixados, continuarão a
vigorar até que isto se venha a efetuar.
§ 2' A qualquer alteração no valor de uma das percentagens deverá corresponder proporcionalmente o da
outra, de modo a que seja assegurado o perfeito equilíbrio do custeio do sistema, no regime de repartição
anual.
Art. 8' Os empregados abrangidos pela presente
lei ficam excluídos do campo de aplicação do Decreto-Lei n' 3.200, de 19 de abril de 1941, no tocante
ao abono às faffi11ias numerosas.
Art. 9' As quotas do salário-familia não se incorporarão, para nenhum efeito, ao salário ou remuneração
devidos aos empregados.
Art. 10. Esta lei entrará em vigor a partir do primeiro dia do mês que se seguir ao decurso de 30 (trinta)
dias contados da data de sua publicação.
Parágrafo único. Dentro do prazo referido neste
artigo, o Poder Executivo expedirá o Regulamento desta lei.
Art. 1L Revogam-se as disposições em contrário.
DECRETO-LEI N' 2.351
DE 7 DE AGOSTO DE 1987
Institui o Piso Nacional de Salários e o Salário
Mínimo de Referência e dá outras providência.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere ° art. 55, itens I e II, da Constituição,
decreta:
Art. l' Fica instituído o Piso Nacional de Salários.
como contraprestação mínima devida e paga dirctamen:
te pelo empregador, como tal definido na Consolidação
das Leis do Trabalho. a todo trabalhador. por dia normal de serviço.
§ l' O valor inicial do Piso Nacional de Salário será
de Cz$ 1.970,00 (Hum mil novecentos e setenta cruzados) mensais.
§ 2' O valor do Piso Nacional de Salários será reajustado em função do disposto no caput deste artigo
e da conjuntura sócio-econômica do País, mediante decretlJ do Poder Executivo, que estabelecerá a periodicidade e os índices de reajustamento.
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§ 3" Ao reajustar o Piso Nacional de Salários, o
Poder Executivo adotará índices que garantam a manutenção do poder aquisitivo do trabalhador e proporcionem seu aumento gradual.
Art. 2' O salário mínimo passa a denominar-se Salário Mínimo de Referência..
§ I" Ficam vinculados ao Salário Mínimo de Referência todos os valores que, na data de publicação deste
decreto-lei, estiverem fixados em função do valor do
salário mínimo, especialmente os salários-profissionais
de qualquer categoria, os salários normativos e os pisos
salariais fixados em convenção ou acordo coletivo de
trabalho, bem assim salários, vencimentos, vantagens,
soldos e remunerações em geral de servidores públicos
civis e militares da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios c respectivas
autarquias e, ainda, pensões e proventos de aposentadoria de qualquer natureza, penalidades estabelecidas
em lei, contribuições e benefícios previdenciários e obrigações contratuais ou legais.
§ 2' O valor do salário Mínimo de Referência é
de Cz$ 1.969,92 (hum mil novecentos e sessenta e nove
cruzados e noventa e dois centavos) mensais.
§ 3" O Salário Mínimo de Referência será reajustado em função da conjuntura sócio-econômica do País,
mediante decreto do Poder Executivo, que estabelecerá
a periodicidade e os índices de reajustamento.
§ 4' Ao reajustar o Salário Mínimo de Referência,
o Poder Executivo adotará índices que garantam a manutenção do poder aquisitivo dos salários.
Art. 3' Será nula. de pleno direito, toda e qualquer
obrigação contraída on expressão monetária estabelecida com base no valor ou na periodicidade ou índice
de reajustamento do Piso Nacional de Salários.
Art. 4' A expressão "salário mínimo", constante
da legislação em vigor, entende-se como substituída
por:
,
I - Piso Nacional de Salários, quando utilizada na
acepção do caput do art. 1" deste decreto-lei; e
I l - Salário Mínimo de Referência, quando utilizada
na acepção de índice de atualização monetária ou base
de cálculo, de obrigação legal ou contratual.
Art. 5' Este decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília-DF, 7 de agosto de 1987; ,166' da Independência e 99' da República. - JOSE SARNEY, Luiz
Carlos Bresser Pereira, Almir pazzianoto Pinto.

PROJETO DE LEI
Nº 4.354, DE 1989
(Do Sr. Paulo Zarzur)
Dispõe sobre a emissão de cartão magnético para
pagamento de benefícios previdenciários aos inati·
vos e pensionistas.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 2.015, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. I" Os estabelecimentos bancários deverão, no
prazo de um ano, implantar um sistema para pagamento
de benefícios previdenciários através de cartão magnético.
Parágrafo único. O cartão magnético de que trata
este artigo somente será emitido para os aposentados
e pensionistas que não mantenham conta corrente na
agência bancária onde recebem o benefício.
Ar!. 2' O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Previdência e Assistência Social, regulamentará a presente lei no prazo de (60) sessenta dias contados de
sua publicação, dispondo, inclusive, sobre o modelo
do cartão magnético.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O jornal Notícias Populares do dia 10, do corrente
mês publica reportagem em que anuncia o lançamento,
pelo Banco Brasileiro de Descontos S/A., do "Cartão
Instantâneo de Pagamento de Benefícios".
Tal iniciativa consiste na emissão de um cartão magnético em nome do inativo ou pensionista da previ-
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dência social, o qual lhe permite maior facilidade para
sacar, nas Agências do Bradesco, o dinheiro correspondente ao benefício.
Dentre as vantagens do novo sistema, que são inúmeras, podemos destacar a substituição do cupom de reccbimento pelo cartão magnético, a qual diminuirá drasticamente as despesas da Previdência Social. Também
para os beneficiários - aposentados e pensionistas a medida traz enormes vantagens, tais como, maior
facilidade, mair rapidez e maior segurança no recebimento de seus benefícios.
Por essas razões. resolvemos estender a todos os estabelecimentos bancários a obrigatoriedade de adotar o
mesmo sistema já testado, em caráter pioneiro, peloBradesco que já comprovou a sua eficácia, sob todos
os aspectos.
A proposição fixa o prazo de um ano para que' a
rede bancária implante o novo sistema para todos aqueles inativos e pensionistas que não mantenham conta
corrente no estabelecimento, pois, estes terão o benefício creditado automaticamente.
Estima o Ministro Jáder Barbalho, da Previdência
e Assistência Social, que a medida ora preconizada pro
porcionará uma economia da ordem de duzentos mi.
lhões de cruzados por mês.
Cumpre salientar, por derradeiro, que os estabclecimentos de crédito também ganharão com a medida,
pois, segundo o Bradesco, alcançarão maior eficiência
e simplicidade na prestação de serviços.
Sala das Sessões - Paulo Zarzur.

PROJETO DE LEI
N- 4.357, DE 1989
(Do Sr. Aloisio Vasconcelos)
Regulamenta a aplicação dos incisos VIII, XVIl
e XXI do art. 7' da Constituição Federal.
(Às Comissões de Constituição c Justiça c Redação (ADM); e de Trabalho - ar!. 24, n.)
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' O pagamento ao trabalhador, de qualquer
tipo, relativo ao décimo terceiro salário com base na
remuneração integral ou no valor da aposentadoria,
ao gozo de férias anuais com, pelo menos, um terço
a mais do que o salário normal, e ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta
dias nos primeiros cinco anos de trabalho após o período
probatório de sessenta dias, se fará da seguinte forma:
I - o cáleulo do décimo terceiro salário, do débito
de férias, aviso prévio e indenização devidos considerará o último salário do mês, atualizado pelos índices
oficiais vigentes.
II - Quando o salário for composto de parcelas irregulares e de -origem variada. tais como comissões e
ganho de produtividade, o cáleulo do décimo terceiro
salário obedecerá a um sistema de atualização relativo
ao duodécimo da soma de todas as parcelas atualizadas
mês a mês pelos Úldices de atualização salarial vigentes
para a classe.
Parágrafo único. Na impossibilidade da aplicação de
um índice de atualização salarial ao trabalho remunerado por comissão, ganho de produtividade ou outra
remuneração, aplicar-se-á ao seu valor efetivo. mês a
mês, a atualização correspondente ao índice oficial de
preços ao consumidor.
Art. 2' Quando a classe estiver em dissídio ou em
demanda judicial no vencimento do décimo terceiro
salário. pagar-se-á à mesma o salário sem contestação.
atualizando-se o restante quando da solução do dissídio
ou demlmda.
.
Art. 3" Sempre que o salário for baseado em diárias
ou semanas, pagar-se-á ao final do contrato o correspondente à parcela anual do décimo terceiro salário, atualizado até a data do pagamento efetivo, nos termos do
inciso II do art. 1"
Ar!. 4" Quando o salário for composto de várias parcelas, tais como comissões, produtividade, insalubridade, desempenho e outros títulos. todos comporâo
o cálculo do débito de férias, décimo terceiro salário,
aviso prévio e indenização devida, todos atualizados
em relação aos aumentos da classe" aos Úldices oficiais
de preços ao consumidor, mês a mês.
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Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Num regime francamente inflacionário o legislador
há que cuidar para que seus representados, em especial
os trabalhadores que detêm menor poder de barganha
diante das classes deteutoras do poder econômico, sejam resguardadas das armadilhas da inflação.
E não somente destas. O fato de que alguns trabalhadores reccbem à base de salário-produtividade, comissões, desempenho e outros apelidos que convencionamos dar a alguns tipos de ganho que não são pagos
regularmente mês a mês, no mesmo valor, permitem
um prejuízo ao trabalhador.
O mesmo acontece quanto a férias a que, consoante
a Constituição Federal, são acrescentados um terço dos
vencime'ntos e o cálculo do valor de indenização quando
os operários são despedidos - aviso prévio. E outra
parcela que está cada vez mais sujeita a uma "quebra"
em face aos efeitos da inflação.
Pelo exposto estamos apresentando o presente projeto visando sanar as injustiças a que está sujeito o trabalhador num país de moeda não-estável.
Salã da Sessões, de 1989. - Deputado Aloisio Vas-.
concelos.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA Co,ORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

..·..··..····......·..··..··ihuLO·Ú..·....···..··········..·..·

Tal prática, contudo, por envolver exame íntimo. enseja situações que, principalmente para as mulheres,
são de extrema humilhação. .
Não se pode admitir. nessa era de tecnologia tão
avançada, que ainda se lance mão de métodos tão arcai·
cos, como o da inspeção íntima, para evitar o furto
de pequenos objetos que possam estar escondidos sob
a roupa do empregado. As empresas, a nosso ver. devem procurar outros métodos, mais eficientes c mais
modernos, para proteger seus patrimônios sem, no entanto. ferir a dignidade de seus empregados.
A Consolidação das Leis do Trabalho prevê uma única situação em que os empregados devem se submeter
a inspeção. que é por ocasião do exame médico, procedido por profi§sional devidamente habilitado.
Assim sendo. q ualqucr outra alternativa de exame.
inspeção ou revista. não encontra amparo legal.
Mas, para que não pairem dúvidas sobre a matéria,
estamos introduzindo na CLT, dispositivo que, expressamente, garante ao empregado o direito de não se
submeter a nenhuma outra inspeção que não seja a
médica.
Temos a certeza de que a proposição despertará a
atenção de nossos ilustres pares que não negarão o
necessário apoio para que ela se transform~ em lei no
menor prazo possível.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1989. - Deputado Francisco Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N° 5.452.
DE l' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

···..··..···....··....·..·cAP'i'rüiõ·ii"·..·....·..·..··..···..·

TÍTULon
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

Dos Direitos Sociais

...ki: '7~' sã~'di;~it~~·d~~' ·t~~b;ih;d~;~~·'~~b;'~~~'~ ~~~
rais, além de outros que visem à melhoria de sua condi·
ção social.

...viii' ~ ."cié~i~~ .t~;~~i~~ .~~Iáti; ~~~ 'b'~~~ ~~ .~~;;;~~
neração integral ou no valor da aposentadoria;

... xvii"~"
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pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
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ço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

PROJETO DE LEI
N~ 4.358, DE 1989
(Do Sr. Francisco Amaral)

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis
do Trabalho.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e de Trabalho - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Acrescente-se ao art. 167, da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n'
5.452. de l' de maio de 1943, o seguinte § 4":
"§ 4' Além do exame médico previsto neste
artigo, o empregad!l não deverá se submeter a nenhuma outra inspéção íntima, seja qual for a atividade desenvolvida pela empresa."
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A presente proposição tem como objetivo' primordial
pôr fim a uma situação constrangedora a que estão
sujeitos inúmeros empregados nas empresas em que
trabal4am.
Estamos nos referi!ldo ao procedimento condenável
adotâdo por determinadas empresas que. diariamente,
ao final do expediente, submetem seus empregados a
lima vexatória revista, com o objetivo de evitar furtos.

CAPÍTULO V
Da Segurança e da Medicina do Trabalho
SEÇÃO V
Das Medidas Preventivas de
Medicina do Trabalho
Art. 168. Será obrigatório o exame médico do empregado, por conta do empregador.
§ l' Por ocasião da admissão, o exame médico obrigatório compreenderá investigação clínica e, nas localidades em que houver, abreugrafia.
§ 2' Em decorrência da investigação clínica ou da
abreugrafia, outros exames complementares poderão
ser exigidos, a critério médico, para apuração da capacidade ou aptidão física e mental do empregado para
a função que deva exercer.
§ 3' O exame m6dico será renovado, de seis em
seis meses, nas atividades e operações insalubres e,
anualmente, nos demais casos. A abreugrafia será repetida a cada dois anos.
§ 4' O mesmo exame médico de que trata o § l'
será obrigatório por ocasião da cessação do contrato
de trabalho. nas atividades a serem discriminadas pelo
Ministério do Trabalho, desde que o último exame tenha sido realizado há mais de 90 dias.
§ 5' Todo estabelecimento deve estar equipado
com material necessário à prestação de primeiros socorros médicos.

PROJETO DE LEI
N~ 4.359, DE 1989
(Do Sr. Francisco Amaral)
Introduz alterações na Lei n' 6.367, de 19 de outubro de 1976, que "dispõe sobre o Seguro de Acidentes do Trabalho a cargo do INPS e dá outras providências" .
(Ás Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM) , de Trabalho; e de Saúde, Previdência
e Assistência Soclal- Art. 24, 11.)
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O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 5' da Lei n' 6.367, de 19 de outubro
de 1976, passa a viger acrescido do seguinte § 8':
"Art. 5'

..

§ 8' Compete à empresa pagar a remuneração
integral do dia do acidente e dos subseqüentes.
inclusive no que exceder dos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento, devendo, porém. ser reembolsada pelo INPS a partir do 16' dia.

Art. 2" O caput do art. 14. da Lei n' 6.367, de 19
de outubro de 1976, passa a viger acrescído do seguinte
§ 2', renumerado como parágrafo l' o único existente:
"Art. 14. A empresa deverá, salvo em caso
de impossibilidade absoluta, comunicar o acidente
do trabalho, dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
enviando uma cópia da CAT (Comunicação de Aci·
dente de Trabalho) ao INPS, outra ao sindicato
que represente o empregado-vítima, possibilitando
o acompanhamento da ocorrência e outra à autoridade policial competente, no caso de morte. sob
pena de multa equivalente a 1000 BTN (mil Bônus
do Tesouro Nacional).
§ 1?
.
§ 2' Que o preenchimento da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) seja de responsabilidade da CIPA, quando esta existir, com a participação obrigatória dc um dos representantes eleitos pelos empregados."
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Lei n' 6.367. trata do acidente do trabalho abrangendo a doença profissional ou adquirida no serviço.
O auxílio-acidente é, pois, devido ao trabalhador que
se incapacita para sua atividade profissional e será mantido enquanto o acidentado continuar impedido de voltar ao trabalho.
O auxílio-doença, a cargo do INPS, 6 devido a partir
do 16' dia de afastamento do trabalhador e cabe à cmpresa pagar o salário dos quinze primeiros dias a contar
do acidcnte.
Com esta nossa proposição, o enfermo continuará
percebendo seu salário através da empresa e esta, por
sua vez, será ressarcida pelo INPS, a partir do 16' dia
do acidente. Com isso evitamos ao empregado-vítima
que justamente, quando mais precísa de amparo, se
veja obrigado a enfrentar toda a burocracia já conhecida
para receber o seu pagamento.
Os sindicatos devem zelar pelo bem-estar de seus
associados, portanto, nada mais justo do que obrigar
a empresa e enviar uma cópia da CAT (Comunicação
de Acidente de Trabalho) ao sindicato que represente
o empregado, para que o mesmo possa acompanhar
a ocorrência e zelar pelos interesses de seu associado.
Acrescentamos, ainda, mais um parágrafo ao art. 14,
a fim de permitir à Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (Cipa), de conformidade com instruções
expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabeleci·
mentos ou locais de obra nela especificados, o preenchimento da Comunicação do Acidente de Trabalho.
Com estas medidas visamos a beneficiar o trabalhador
no momento de sua vida em que mais necessita de
auxílio: quando se encbntra incapacitado para o trabalho. Assim, contamos com o apoio de nossos ilustres
'pares para o acolhimento desta importante proposição.
Sala das Sessões, 29 dc novembro de 1989. - Francisco Amaral.

LEGISLAÇÃO CTTADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N? 6.367
DE 19 DE OUTUBRO DE 1976
Dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho
a cargo do INPS e dá outras providências.

Art. 5' Os benefícios por acidente do trabalho serão calculados, concedidos, mantidos e reajustados na
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forma do regime de previdência social do INPS, salvo
no tocante aos valores dos benefícios de que trata este
artigo, que serão os scguintes:
I -auxilio-doença - valor mensal igual a 92% (noventa e dois por cento) do salário-de-contribuição do
empregado. vigente no dia do acidente. não podendo
ser inferior a 92% (noventa e dois por cento) de seu
salário-de-benefício;
II - aposentadoria por invalidez - valor mensal
igual ao do salário-de-contribuição vigente no dia do
acidente, não podendo ser inferior ao de seu salário-debenefício:
IH - pensão - valor mensal igual ao estabelecido
no item lI. qualquer que seja o número iniciafdc dependentes.
§ 1° Não serão considerados para a fixação do salário-de-contribuição de que trata este artigo os aumentos
que excedam os limites legais, inclusive os voluntariamente concedidos nos 12 (doze) meses imediatamente
anteriores ao início do benefício, salvo se resultantes
de promoções reguladas por normas gerais da empresa
admitidas pela legislação do trabalho, de sentenças normativas ou de reajustamentos salariais obtidos pela categoria respectiva.
§ 2" A pensão será devida a contar da data do óbito,
e o benefício por incapacidade a contar do 16' (décimo
~exto) dia do afastamento do trabalho. cabendo à empresa pagar a remuneração integral do dia do acidente
e dos 15 (quinze) dias seguintes.
§ 3' O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que em conseqüência do acidente do trabalho
necessitar da assistência permanente de outra pessoa,
segundo CTit~rios previamente .estabelecidos pe 10 Ministério da Previdência e Assistência Social, será majorado
em 25% (vinte e cinco por cento).
§ 4' No caso de empregado de remuneração.variável e de trabalhador avulso, o valor dos beneficios de
que trata este artigo, respeitado o percentual previsto
ao seu item r. será calculado com base na média aritmética:
1 - dos 12 (doze) maiores salários-de-contribuição
apurados em período não superior a 18 (dezoito) meses
imediatamente anteriores ao acidente, se o segurado
contar, nele, mais de 12 (doze) contribuições.
H - dos salários-de-eontribuição compreendidos nos
12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do acidente 'õú no período de que trata o item I, conforme for
mais vantajoso, se O segurado contar 12 (doze) ou menos contribuiçôes nesse período.
§ 5' O direito ao auxJ1io-doença, à aposentadoria
.por invalidez ou a pensãô, nos termos deste artigo,
exclui o direito aos mesmos benefícios nas condições'
do regime de previdência social do INPS. sem prejuízo
porém dos demais benefícios por este assegurados.
§ 6' Quando se tratar de trabalhador avulso referido no fl' do art. l' desta lei, o benefício porincapacidade ficará a cargo do Instituto Nacional de Previ-o
dência Social (INPS), a partir do dia seguinte ao dg
acidente.
§ 7' Nenhum dos benefícios por acidente do trabalho de que trata estc artigo poderá ser inferior ao do
salário mínimo do local de trabalho do 'lcidentado,ressalvado o disposto no in(,so t destc artigo.

,..Art'" j'4:'"A' .~;;;p~~~~ '~~~~~á': '~;i~~' '~~' .~;.~~. d~' 'i~:
possibilidade absoluta, comunicar o acidente do trabalho ao INPS dentro de 24 (vinte e quatro) horaS, e
ã autoridade policial competente no caso de morte,
sob pena de multa de 1 (uma) a 10 (dez) vezes o maior
·valor de referência fixario nes termos da Lei n' 6.205,
de 29 de abril de 1975.
Parágráfo único. Compete ao INPSaplicar e cobrar
a multa de que trata este' artigG.

l:;·t········,···························I

Justificação
O ali. 153 da Constituição determina, em seu § 2'!
-11, que o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza "não incidirá, nos termos e limites fixados
em lei, sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a
pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos, cuja
renda total seja constituída exclusivamente de rendimentos como aluguel e aplicações de capital",
A Lei n' 7.713. de 22 de dezembro de 1988, estabelece, no art. 6' - XV, que "ficam isentos do imposto
de renda (... ) os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, até o valor de cinqüenta OTN. (... )". A aplicação
deste dispositivo resulta, hoje, na isenção do imposto
de renda mensal (na fonte) para rendimentos até NCz$
2,119.00 (dois mil. cento e dezenove cruzados novos).
Por outro lado, apesar dos benefícios trazidos pela
nova Constituição para os aposentados, o maior valor
de aposentadoria pago no mês de novembro pelo INPS
é de aproximadamente NCz$ 3.500,00 (três mil e quinhentos cruzados novos), correspondente ao salário-decontribuição máximo, que é de NCz$ 4.673.80 (quatro
mil, seiscentos e setenta e três cruzados nbvos c oitcnta
centavos). No caso dos servidores públicos estatutários
podem ocorrer aposentadorias bem maiores, as quais,
para aqueles que chegaram ao topo da carreira, reduzem as dificuldades do aposentado.
O limite de 1.200 BTN proposto no projeto dc lei
corresponde a aproxidamente NCz$ 6,000,00 (seis mil
cruzados novos) mensais. Se considerarmos que estão
em jogo 35 e 30 anos de trabalho e ainda os níveis
atuais do custo de vida, verificaremos ser de plena justiça que os aposentados e pensionistas maiores de sessenta e cinco anos sejam aliviados do fisco, de acordo
com o espírito da Constituição. Da mesma forma, devem ser beneficiados os militares transferidos para a
reserva ou reformados, embora o art. 153 - § 2' H ~a Constituição não explicite esta condição.
E importante observar que o projeto de lei previne
os casos de acumulações, ao estabelecer que o limite
prevIsto no art. l' refere-se a todas as quantias recebidas
cumulativamente a título de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma.
A evetual redução da arrecadação poderá ser compensada pelo combate à sonegação, pela melhoria do
aparelho arrecadador e pela maior racionalização do
sistema tributário.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1989. - José
Teixeira.

, .

PROJETO DE LEI
Nº 4.360, DE 1989
(Do SI. José Teixeira)
Disciplina a aplicação do inciso n do § 2' do art.
153 da Constituição Federal.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.241. de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:

Art. I" As quantias legalmente pagas pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a pessoa com idade superior a
sessenta e cinco anos, nos termos do item II do § 2'
do art. 153 da Constituição, ficam imunes à incidência
do imposto de renda, desde que o valor total das quantias não seja superior ao limite de um mil e duzentos
BTN oU indexador que venha a substituir o BTN.
Parágrafo único. No limite a que se refere este artigo
serão consideradas cumulativam~nte todas as quantias
recebidas a título de aposentad6ria, pensão, reserva
ou reforma, inclusive quando pagas pelas entidades de
previdência privada legalmente reconhecidas, ficando
o valor excedente sujeito à incidência do imposto de
renda.
Art. 2" Revogam-se as disposições em contrário,
em particular o inciso XV do art. 6" da Lei n' 7.713,
de 22 de dezembro de 1988.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEGISLAÇÃO CITADA, {lNEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

..............············..:rf:rÚLÓ·vi····
Da Tributação e do Orçameuto

.
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CAPÍTULO I
Do Sistema Tribntário Nacional

........................................................................
SEÇÃO II1
Dos Impostos da União
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros:
H - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
HI - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados:
V -operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários'
VI ~ propriedade territorial rur~l;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
§ I" É facultado ao Poder Executivo, atendidas a,
condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as
alíquotas dos impostos enumerados nos incisos L lI.
IVeV.
§ 2' O imposto previsto no inciso IH:
I - scrá informado pelos critérios da generalidade,
da universalidade e da progressividade, na forma da
lei:
H - não incidirá, nos termos e limites fixados em
lei, so~re rendimentos provenientes de aposentadoria
e pensa0, pagos pela Previdência Social da União, dos
Esta~os, do Dist~to Federal e dós municípios, a pessoa
com Idade supenor a sessenta e cinco anos, cuja renda
total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos
do trabalho.

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

.

•••••••••••

•••••

0.0

,

.

LEI N' 7.713,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do Imposto de renda e dá outras providências.

..

!'-;~ 6,;"~i~~~..i;~~~~·;·d~··i~~~~~~·d~··I:~~d~·~;~'~;:
gumtes rendImentos percebidos por pessoas físicas:

..·XV:.::: ~~ ;~~di~~~i~~ p~~~~;i~~·t~~·d·~ '~p~~~~i;d~·;i~
e pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, até o
valor equivalente a cinqüenta OTN, a partir do mês
em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos
de idade. sem prejuízo da dedução da parcela isenta
prevista no art. 25 desta lei;
.

.

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

PROJETO DE LEI
N~ 4.362, DE 1989
(Do SI. Henrique Eduardo Alves)
Regnla os parágrafos I' e 2' do art. 143 da Constituição, disciplinando o serviço alternativo para mnIheres e eclesiásticos.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' \.082, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Quando alegar motivo legalmente previsto
para eximir-se ao serviço militar, o convocado peverá
prestar serviço alternativo, atribuído pelas Forças Armadas, inclusive as mulheres e aos eclesiásticos.
Art. 2" Os serviços prestados em substituição ao
militar obrigatório, podem ser:
I - em estabelecimentos de instrução pública, por
2 (dois) anos;
H - em instituições médicas e hospitalares públicas,
por 1 (um) ano;
IH - em obras assistenciais patrocinadas por instituições públicas ou privadas, durante 18 meses.
Art. 3' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
.Tustilicação
A isenção do serviço militar, por motivação de ordem
pessoal, implica em prestação alternativa, também exi-
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gida das mulheres e dos eclesiásticos, tanto mais quando
aquelas, hoje, estão se alistando nas Forças Armadas
e estes podem sei capelães militares, como oficiais.
A própria isonomra legal indica que os dcveres precisam ser iguais para todos, salvo o caso de desigualdades
naturais, como se verifica com os incapazes físicos ou
mentais.

Na vcrdade, no presente projeto, não há qualquer
inovação, fiel à sistemática atualmente adotada.
Sala das Sessões. - Deputado Henrique Eduardo
Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.........................................................................
TÍTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

........................................................................
CAPÍTULO II
Das Forças Armadas

·;·A;t.'·143.'···o·~~~~i~~·~iú·;~~·é·~b~i~~;;;;i;·~;~·;~;~~~
da lei.
§ I' Às Forças Armadas compcte, na forma da lei,
atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz,
após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como talo decorrente de crença religiosa
e de convicção filosófica ou política, para se eximirem
de atividades de caráter essencialmente militar.
§ 2' As mulheres' e os eclesiásticos ficam isentos
do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos,
porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

PROJE.TO DE LEI
N9 4.363, DE 1989
(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)
Define taxa real de juro, nos termos do art. 192,
§ 3'. da Constituição Federal.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 982, dc 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Taxa de juro real é aquela que engloba comissões e remuneraçóes diretas', não incluindo a desvalorização monetária, apurada em índices mensais divulgados pelas autoridades financeiras.
Parágrafo único. Apurada nos termos deste artigo,
a taxa real de juros não será superior a 12% (doze
por cento) ao ano, permitida a cobrança de mora.
Art. 2' Exigido o pagamento de juros fora dos termos desta lei, ocorrerá a prescrição do compromisso
creditício.
Art. 3' Revogam-se as disposiçõés"em contrário:
JustificllÇáo
Embora muitos juristas considemm o § 3' do art.
192 da Constituição auto-aplicável( ele não obteve, ainda, eficácia legal, porquanto os banqueiro, não obedecem à declaração do teto de doze por cento ao. ano;
que existia, no País da década de trinta à década de
cinqüenta, vencida por um costume "contra regem".
Ao procurar regulamentar matéria, buscamos emprestar-[líe a exigível eficácia.
Sala das Sessões. .
- Deputado Henrique El.Iuardo Alves.

a

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES. PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

····..·..·········..·..···CAPtTuLO·iv······················...
Do Sistema Financeiro Nacional
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o descnvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade,
será regulado em lei complementar, que disporá. inclusive, sobre:
I - a autorização para o funcionamento das instituições financeiras, assegurado às instituições bancárias
oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos do
mercado financeiro bancário, sendo vedada a essas instituições a participação em atividades não previstas na
autorização de que trata cste inciso; .
TI - autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador e do órgão oficial ressegurador;
III - as condições para a participação do capital
estrangeiro nas instituições a que se referem os incisos
ànteriores, tendo em vista, especialmente:
a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais;
IV - a organização, o funcionamento e as atribuições
do Banco Central e demais instituições financeiras públicas e privadas;
V - os requisitos para a designação de membros
da diretoria do Banco Central e demais instituições financeiras, bem como seus impedimentos após o exercício do cargo;
VI - a criação de fundo ou seguro, com o objetivo
de proteger a economia popular. garantindo créditos,
aplicações e depósitos até determinado valor, vedada
a participação de recursos da União;
VII - os critérios restritivos da transferência de poupança de regiões com renda inferior à média nacioual
para outras de maior desenvolvimento;
VIII - o funcionamento das cooperativas de crédito
e os rcquisitos para que possam ter condições de operacionalidade e estruturação próprias das instituições financeiras.
'1' A autorização a que se referem os incisos I e
II será inegociável e intransferível, permitida a transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e concedida sem ônus, na forma da lei do sistema financeiro
nacional, a pessoa jurídica cujos diretores tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e que comprove capacidade econômica compatível com o empreendimento.
2" Os recursos financeiros relativos a programas
e projetos de caráter regional, de responsabilidade da
União, serão depositados em suas instituições regionais
de crédito e por elas aplicados.
3" As taxas de juros reais, uelas incluídas comissões
c quaisquer outr~s remunerações dircta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não, poderão
ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança
acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos
que a lei determinar.

PRO~TO DE

LEI
N9 4.364, DE 1989

(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)
Pune o descumprimento, pelo Ministro da Previdência Social, de objetivos da seguridade social previs.fos no parágrafo único do art. 194 da Consti·
tuiçãô Federal.
.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 1.969, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
.
Art. l' O Ministro da Previdência Social que des:
cumprir qualquer dos itens do parágrafo único do art.
194 da Constituição ine6rre em crime de responsabilidade.
Art. 2' A denúncia pelo crime previsto no artigo
.'crior poderá ser feita por qualquer pessoa prejudi.:~, também competentes para promover o processo
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Art. 3' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
1-, Constituição em vigor, embora não tenha adotado,
CORlO se previa, o parlamentarismo puro, manda praticar um presidencialismo atenuado, resultante em maior
responsabilidade do Executivo e seus diversos membros.
O art. 194 da Constituição, em seu parágrafo único,
traça objetivos da maior importância para a previdência
social e seu cumprimento só será garantido se imputado
crime de responsabilidade pelo seu descumprimento.
Sala das Sessões, Henrique Eduardo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO VIII
Da Ordem Social
CAPÍTULO II
Da Seguridade Social
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos c qa socicdade, destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos
termos da lei, organizar a seguridade social, com base
nos seguintes objetivos:
I - universalidade da cobertura e do atendimento;
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e
serviços às populações urbanas e rurais;
III - seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços;
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;
V - eqüidade na forma de participação no custeio;
VI - diversidade da base de financiamento;
VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade,
em especial de trabalhadorç:s, empresáJ.:i.os e aposentados.

PROJETO DE LEI
N' 4.365, DE 1989
(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)
Dá nova redação ao art. 222 da Consolidação
das Leis do Trabalho.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 2.098. de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 222 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de l' de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 222. As infrações ao disposto neste Capítulo serão punid~s com multa de NCz$ 1000,00
(um mil cruzados novos) a NCz$ 10.000.00 (dez
mil cruzados novos), atualizada monetariamente
a cada 3 (três) meses, pelo mecanismo adotado
para esse efeito pelo Poder Público. "
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.
Art. 3' Revogam-se as disposiçõcs em contrálio.
Justificação
O Capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho
clIida da Segurança e Higiene do Trabalho, sendo, por
conseguinte. de suma imporrància para a proteção c;la
saúde e da. integridade física do trabalhador.
Ocorre, entretanto, que as penalidades pr~vistas para
as empresas infratoras. no art. 222 da CLT, configuram.
um autêntico convite à infração. eis que são irrisórias.
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Impõe-se, destarte, que as penalidades em quest:lo
tenham muito mais rigor, a fim de que as normas de
higiene e segurança do trabalho sejam efetivamente
cumpridas, o que reverterá em benefício do trabalhador.
Talo anelo desta proposição que, esperamos, merecerá acolhimento.
Sala das Sessões,
. - Deputado Henrique Eduardo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA, 1-NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N' 5.452,
DE I' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

···A;t~:·iõi·~·ii3·':':':·R~~~g~d~~·p~'l~'i:~i·~;·6·.5i4:·d·~
22 de dezembro de 1977.

LEI N' 6.514,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977
Altera O Capítulo V do Titulo 11 da Consolidação
das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalbo, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' O Capítulo V do Título II da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada 'pelo Decreto-Lei n"
5.452, de l' de maio de 1943, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"CAPÍTULO V
Da Segurança e da Medicina do Trabalho
SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 154. A observância, em todos os locais de trabalho, do disposto neste Capítulo, não desobriga as
empresas do cumprimento de outras disposições que,
com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de
obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos,
bem como daquelas oriundas de convenções coletivas
de trabalho.
Art. 155. Incumbe ao órgão de âmbito nacional
competente em matéria de segurança e medicina do
trabalho:
I -estabelecer, nos limites de sul. competência. normas sobre a aplicação dos preceitos deste Capítulo,
especialmente os referidos no art. 200;
11 -coordcnar, orientar, controlar e supervisionar
a fiscalização e as demais atividades relacionadas com
a segurança e a medicina do trabalho cm todo o território nacional, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentcs do Trabalho;
IH - conhecer. em última instância, dos recursos,
voluntários ou de' ofício, das dccisões proferidas pelos
Delegados Regionais do Trabalho, em matéria de segurança e medicina do trabalho.
Art. 156. Compete especialmente às Delegacias
Regionais do Trabalho, nos limites de sua jurisdição:
1- promovcr a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho;
11 - adotar as medidas que se tornem exigíveis, em
vitude das disposições deste Capítulo, determinando
as obras e reparos que. em qualquer local de trabalho,
se façam necessárias;
III - impor as penalid~des cabíveis por descumprimento das normas constantes deste Capítulo, nos ·termos do art. 201.
Art. 157. Cabe às empresas:
I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança
e medicina do trabalho;
II - instruir os empregados, através de ordens de
serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de
.evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;
111 - adotar as medidas que lhes sejam determinadas
pelo órgão regional competente;

.
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IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autori-'
dade competente.
Art. 158. Cabe aos empregados:
I - observar as normas de segurança e medicina do
tmbalho, inclusive as instruções de que trata o item
11 do artigo anteriol\;
H - colaborar com'a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo.
Parágrafo único.' ConstitlJ,i ato faltoso do empregado a recusa injustificada:
a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 11 do artigo anterior;
b) ao uso dos equipamentos de proteção individual
fornecidos pela empresa.
Art. 159. Mediimte convênio autorizado lilelo Ministro do Trabalho, poderão ser delegadas a outros órgãos federais, estaduais ou municipais atribuições de
fiscalização ou orientação às empresas quanto ao cumprimento das disposiçõcs constantes deste Capítulo.

c) a qualificação exIgida para os profissionais em
questão e o seu regiIhe de trabalho; .
, d) as demais características e atribuições dos serviços
especializados em segurança e em medicina do trabalho,
nas empresas.
Art. 163. Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção dc Acidentes (Cipa), de coriformidade com instruções expedidas pelo Ministério do
Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas
especificadas.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição c o funcionamento das Cipa.
Art. 164. Cada Cipa será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com
os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior§ l' Os representantes dos empregados, titulares
e suplentes, serão por eles designados.
§ 2' Os representantes dos empregados, titulares
e suplentcs, serão eltl>itos em escrutínio secreto, do qual
participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.
§ 3' O mandato dos membros eleitos da Cipa terá
a duração de 1 (um) ano, permitida uma reeleição.
§ 4' O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, durante o seu mandato,
tenha participado de menos da metade do númcro de
reuniões da Cipa.
§ 5' O empregador designará, anualmente, dentre
os seus rCllresentantes, o Presidente da Cipa e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.
Art. 165. Os tituiares da reprcsentação dos empregados nas Cipa não poderão sofrer despedida arbitrária,
eutendendo-se como tal a que não se fundar cm motivo
disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
Parágrafo único. 9correndo a despedida, caberá ao
empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos
mencionados neste a\:tigo, sob pena dc ser condenado
a reintegrar o empregado.

SEÇÃO II
Da Inspeção Prévia e do Embargo ou Interdição
Art. 160. Nenhum estabelecimento poderá iniciar
suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das
respectivas instalações pela autoridade regional competente em matêria de segurança e medicina do trabalho.
§ l' Nova inspeção devcrá scr feita quando ocorrer
modificação substancial nas instalações, inclusive equipamentos, que a empresa fica obrigada a comunicar,
prontamente, à Delegacia Regional do Trabalho.
§ 2" É facultado às empresas solicitar prévia aprovação, pela Delegacia Regional do Trabalho, dos projetoS" de construção e respectivas instalações.
Art. 161. O Delegado Rcgional do Trabalho, à vista do laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá
interditar estabelecilnento, setor de se'fviço, máquina
ou equipamento, ou'embargar obra, indicando na decisão, tomada com a brevidade que a ocorrência exigir,
as providências que deverão ser adotadas para prevenção de infortúnios de trabalho.
§ l' As autoridades federais, estaduais e municipais'
darão imediato apoio às medidas determinadas pelo
Delegado Regional do Trabalho.
§ 2' A interdiçãb ou embargo poderão ser requeridos pelo serviço compctcntc da Delegacia Regional
do Trabalho e, ainda, por agente da inspeção do trabalho ou por entidade sindical.
§ 3\' Da decisão do Delegado Regional do Trabalho
poderão os interessados recorrer, no prazo de 10 (dez)
dias, para o órgão de âmbito nacional competente em
matéria de segurança e medicina do trabalho, ao qual
será facultado dar efeito suspensivo ao recurso.
§ 4' Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada a interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um dos seus setores, a
utilização de máquina ou equipamento, ou o prosseguimento de obra, se, em conseqüência, resultarem danos
a terceiros.

SEÇÃO IV
Do Equipam~to de Proteção Individual
Art. 166. A emptesa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individuaI adcquado a'o risco e em perfeito estado de
conservação e funcionamento, sempre que as medidas
de ordem geral não ofereçam completa proteção, contra
os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.
Art. 167. O equipamento de proteção só podcr{
ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certi,ficado de Aprovação do Ministério do Trabalho
SEÇÃO V
Das Medidas Preverltivas de Medicina do Trabalho
Art. 168. Será oorigatório o exame médico do empregado, por conta do empregador.
§ l' Por ocasião Óf admissão, o cxamc médico obri
gatório compreendera investigação clínica e, nas localidades em que houve~, abreugrafia.
§ 2' Em decorrência da investigação clínica ou da
abreugrafia. outros éxames complementares poderão
ser exigidos, a critério mêdico, 't>ara apuração da capacidade ou aptidão física e mental do empregado para
a função quc deva cx~rcer.
§ 3" O exame mG.dico será renovado, de seis em
seis meses, nas atividades e operações insalubres e,
lanualmente, nos demais, casos. A abreugrafia será repetida a cada dois anos.
§ 4' O mesmo exame médico de que trata o § l'
será obrigatório por <,Jcasião da cessação do contrato
de trabalho, nas atividades a serem discriminadas pelo
Ministério 'do Trabalho, desde que o último exame tenha sido realizado há mais de 90 (noventa) dias.
§ 5'" Todo estabelecimento deve ser equipado com
material necessário à 'prestação de primeiros socorros
médicos.
Art. 169. Será obpgatória a notificação das doenças profissionais e das'produziúas em virtude de condições especiais de traiY,alho, comprovadas ou objeto de
suspeita, de conformidade com as instruções expedidas
pelo Ministério do Tnabalho.
e

§ 5'

O Delegado Regional do Trabalho, independente de recurso, e após laudo técnico do serviço eompetente, podcrá levantar a interdição.
§ 6' Durante a paralisação dos serviços, em decorrência da interdição ou embargo, os empregados receberão os salários como sc cstivessem em efetivo exercício.

SEçÃom
Dos Órgãos de Segurança e de Medicina do
Trabalho nas Empresas

Art. 162. As empresas, de acordo com normas a
serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão
obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho.
Parágrafo único. As normas a que se refere este
artigo estabelecerão:
a) classificação das empresas segundo o número de
empregados e a natureza do risco de suas atividades;
b) o número mínimo dc profissionais especializados
exigido de cada empresa, segundo o grupo em que se
classifique, na forma,da alínea anterior;
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SEÇÃO VI

DF Edificações
Art. 170. As cdificaçõcs deverão obedecer aos requisitos técnicos que garantam perfeita segurança aos
que nelas trabalhem.
Art. 171. Os locais de trabalho deverão ter no mínimo, 3 (três) metros de pé-direito, assim considerada
a altura do piso ao teto.
Parágrafo único. Poderá ser reduzido esse mínimo
desde que atendidas as condições de iluminação e conforto térmico compatilveis com a natureza do trabalho
sujeitando-se t~1 redução ao controle do órgão compe:
tente em maténa de segurança e medicina do trabalho.
Art. 172. Os pisos dos locais de trabalho não deverão apresentar saliências nem depressões que prejudiquem. a. circulação de pessoas ou a movimentação de
maten31S.
Art. 173. As aberturas nos pisos e paredes serão
protegidas de fonna que impeçam a queda de pessoas
ou de objetos.
Ar!. 174. As paredes, escadas, rampas de acesso
passarelas, pisos, cortedores, coberturas e passagen~
dos locais de trabalhO deverão obedecer às condiçõcs
de segurança e de higiene do trabalho estabelecidas
pelo Ministério do Trabalho c manter-sc em perfeito
estado de conservação e limpeza.
SEÇÃO VII
Da Iluminação
Art. 175. Em todos os locais de trabalho deverá
haver il~minação adequada, natural ou artificial, apropnada a natureza da atividade.
§ I' A iluminação deverá ser uniformemente distribuída, geral e difusa, a fim de evitar ofuscamento reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.'
§ 2' O Ministério do Trabalho estabelecerá os níveis mínimos de iluminamento a serem observados.
SEÇÃO VIII

Do Conforto Térmico
Art. 176. Os locais de trabalho deverão ter ventilação n~tural, ~o~patível com o serviço realizado.
,~aragrafo umco. A ventilação artificial será obrigatóna sempre que a natural não preencha as condições
de conforto térmico.
Ar!. 177. Se as condições de ambiente se tornarem
desc?nfortáveis, em virtude de instalações geradoras
de fno ou de calor. será obrigatório o uso de vestimenta
adequada para o trabalho em tais condições ou de capelas. anteparos, paredes duplas, isolamento térmico e
recurs?s similares, de forma que os empregados fiquem
protegidos contra as radiações ténnicas.
Art. 178. As condições de conforto térmico dos 10c.ais de trabalho devem ser mantidas dentro dos limites
fixados pelo Ministério do Trabalho.
SEÇÃO IX
Das Instalações Elétricas
Art. 1~9. O Ministério do Trabalho disporá sobre
as condlçoes de segurança c as medidas especiais a serem observadas relativamente a instalações elétricas.
e~ ~ualquer das fases de produção, transmissão. distribmçao ou consumo de energia.
. Art. 180. So~ente profissional qualificado poderá
lD~talar. operar. mspeclOnar ou reparar instalações e)étncas.
.
. Art. 18~. Os que trabalharem em serviços de eletriCidade ou mstalações elétricas devem scr familiarizados
cO~ .os métodos de socorro a acidentados por choque
eletnco.
SEÇÃO X
Da Movimentação, Armazenagem e
Manuseio de Materiais
Art: 182. O Ministério do Trabalho estabelecerá
normas sobre:
•
I -. a~ precauçõe.s de segurança na movimentação de
matenaIS ~os I~cals de trabalho, os equipamentos a
s~r~m obngato:Iam~nte utilizados e as condições espeCIaIS a que. estao sUjeitas a operação e a manutenção
des~e.s eqUIpamentos, inclusive exigências de pessoal
habIlItado;
11 - as exigências similares relativas ao manuseio e
à armazenagem de materiais, inclusive quanto às condi-

ções de segurança e higiene relativas aos recipientes
e locais de armazenagem e os equipamentos de proteção
individual; .
III - a obrigatoriedade de indicação de carga máxima pennitida nos equipamentos de transporte. dos avisos de proibição de fumar e de advertência quanto à
natureza pcrigosa ou nociva à saúdc das substâncias
em movimentação ou em depósito, bem como das recomendações de primeiros socorros c dc atendimento médico e símbolo de perigo, segundo padronização internacional. nos rótulos dos materiais ou substâncias armazenados ou transportados.
Parágrafo único. As disposições relativas ao transporte de materiais aplicam-se. também, uo que couber,
ao transporte de pessoas nos locais de trabalho.
Ar!. 183. As pessoas que trabalharem na movimentação de materiais deverão estar familiarizadas com os
métodos racionais de levantamento de cargas.
SEÇÃO XI
Das Máquinas e Equipamentos
Ar!. 184. As máquinas e os equipamentos deverão.
ser dotados de dispositivos de partida e parada e outros
que se fizerem necessários para a prevenção de acidentes do trabalho, especialmente qUI/.\lto ao risco de acionamento acidental.
P.arágrafo único. . É proibida a fabricação, a importaçao. a vcnda. a locação e o uso de mtiquinas e equipamentos que não atendam ao disposto neste artigo.
Ar!. 185. Os reparos, limpeza e ajustes somente
poderão ser executados com as máquinas paradas, salvo
se o movimento for indispensável à realização do ajuste.
Ar!. 186. O Ministério do Trabalho estabelecerá
normas adicionais sobre protcção e medidas de segu·
r~nça na operação de máquinas e equipamentos, espec~almente quanto à proteção das partes móveis, distânCIa entre estas. vias dc accsso às máquinas e equipa·
mentos de grandes dimensões, emprego de ferramentas,
sua adequação e medidas de proteção exigidas quando
motorizadas ou elétricas.
SEÇÃO· XII
Das Caldeiras, Fornos e Recipientes sob Pressão
Art. 187. As caldeiras. equipamentos e recipientes
em geral que operam sob pressão deverão dispor de
vá~vulas e outros dispositivos de segurança. que evitem
sCJa ultrapassada a pressão interna de trabalho compatível com a sua resistência.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho expedirá normas complementares quanto à segurança das
caldeiras, fornos e recipientes sob prcssão, especialmente quanto ao revestimento interno, à localização.
à ventilação dos locais e outros meios de eliminação
de gases ou vapores prejudiciais à saúde, e demais instalações ou equipamentos necessários à execução segura
das tarefas de cada empregado.
Art. 188. As caldeiras serão periodicamente submetidas a inspeções de segurança, por cngcnhciro ou
empresa especializada. inscritos no Ministério do Trabalho. de conformidade com as instruções que, para
esse fim. forem expedidas.
§ l' Toda caldeira será acompanhada de "Prontuário", com documentação original do fabricante, abrangendo, no mínimo: especificação técnica, desenhos. detalhcs. provas e tcstes realizados durante a fabricação
e a montagem, características funcionais e a pressão
máxima de tral1alho permitida (PMTP), esta última indicada, em local vísível, na própria caldeira.
§ 2" O p~oprietário da caldeira deverá organizar.
manter atuahzado e apresentar. quando exigido pela
autoridade competente, o Registro de Segurança, no
qual serão anotadas, sistematicamente, as indicaçõe das
provas efetuadas, inspeções, reparos e quaisquer outras
ocorrências.
§ 3' Os projetos de instalação de caldeiras fornos
e recipientes sob pressão deverão ser submetido~à aprovação prévia do órgão regional competente em matéria
de segurança do trabalho.
SEÇÃO XIII
Das Ativi«!ades Insalnbres ou Perigosas
_Ar~. 189. Serão consideradas atividades ou operaçoes Insalubres aquelas que, por sua natureza. condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados
a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolc-

rância fixados em razão da natureza e da intensidade
do' agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
Ar!. 190. O Ministério do Trabtlho aprovará O·
quadro das atividades e operãções insalubres e adotará
normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos.
meios de proteção e o tcmpo máximo de exposição
do empregado a esses agentes.
Parágrafo único. As normas referidas .neste artigo
incluirão medidas de proteção do organismo do traba:
lhador nas operaçõés que produzem aerodispersóides
tóxicos, irritantes, alergênícos' ou incômodos.
Art. 191. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:
I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;
11 - com a utilização de equipamentos de proteção
individual ao trabalhador, que diminuaQ1 a intensidade
do agente agressivo a limites de tolerância.
Parágrafo único. Caberá às Delegacias Regionais
do Trabalho. comprovada a insalubridade. notificar as'
empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou
neutralização, na forma deste artigo.
Ar!. 192. O exercício de trabalho em,condições insalubres, acima' dos limites de tolerância estabeleeidos
pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção ·de
adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por'cento) do
salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos
graus máximo, médio e mínimo.
Ar!. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada
pelo Ministério do Trabalho. aquelas que. por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições
.
de risco acentuado.
§ l' O trabalho em condições de periculosidade assegura ao el'tJ.pregado um adicional de 30% (trinta por
cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes
de gratificações, prêmios ou participações nos lucros
da empresa.
§ 2' . O empregado poderá optar pclo adicional de
insalubridade que porventura lhe seja devido.
Art. 194. O direito ·do empregado ao adicional de
insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos
termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.
Art. 195. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do
Ministério do Trabalho, far:se-á atrâvés de perícia a
cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.
l' -É facultado às empresas e aos sindicatos das
categorias profissionais interessadas rcqucrcrem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar
e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou
perigosas.
. § 2' ~rgüida em juízo insalubridade ou periculoSIdade, seja por empregado, seja por sindicato em favor
de grupo de associados, o juiz designará perito habilit~do .na fO!"1?a des!e artigo, e, onde não houver, requisitara peneIa aq orgão competente do Ministér"o d
Trabalho.
I o
. §. 3' O ~is~osto. nos parágrafos anteriores não prcJudlca a aç.ao f:scahzadora do Ministério do Trabalho
nem a reahzaçao ex offieio da perícia.
'
Art. 196. ?~ efeito~ pecuniários decorrentes do trabal?o em .condlçoes de lUsalubridade ou periculosidade
se:a.o ~evldos a contar da data da inclusão da respectivil
atiVidade nos q.uadros aprovados pelo Ministério do
Trabalho, respeItadas as normas do art. 11.
Art. 197. Os materiais e substâncias einpregados
mampulado~ ou transportados nos' locais de trabalho'
quando pengosos ou nocivos à saúde, devem conter'
no r~tulo, sua composição, recomendações de sócorr~
ImedIato e o. símbolo de perigo correspondente segundo a padromzação internacional.
•
Parágraf? .único. Os estabelecimentos que mantenham as atiVidades previstas neste artigo afixarão nos
setores, d~ trabalho atingidos, avisos ou cartazes, 'com
advertencI~ qu~nto aos materiais e. substâncias perigosos ou nocIvos a saúde.
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SEÇÃO XIV
Da Prevenção da Fadiga
Art. 198. É de 60kg (sessenta quilogramas) o peso
máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao
trabalho do menor e da mulher.
Parágrafo único. Não está comprccndida na proibição deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão
ou quaisquer outros aparelh!,s mecânicos, podendo o
Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar limites diversos, que evitem sejam exigidos do empregado serviços superiores às suas forças.
Art. 199. Será obrigatória a colocação de assentos
que assegurem postura correta ao trabalhador, capazes
de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que
a execução da tarefa exija que trabalhe sentado,
Parágrafo único. Quando o trabalho deva ser executado de pé, os empregados terão à sua disposição assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir.
SEÇÃO XV
Das Outras Medidas Especiais de Proteção
Art. 200. Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as' peculiaridades de
cada atividade ou setor de trabalho, especialmente sobre:
I - medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteção individual em obras de construção,
demolição'ou reparos;
11 - depósitos, armazenagem e manuseio de combustíveis, inflamáveis e explosivos, bem como trânsito e
permanência nas áreas respectivas;
III - trabalho em escavações, túneis, galerias, minas
e pedreiras, sobretudo quanto à preservação de explosões, incêndios, desmoronamentos e soterramentos, eliminação de poeiras, gases etc., e facilidades de rápida
saída dos empregados;
IV - proteção contra incêndio em geral e as medidas
preventivas adequadas, com exigências ao especial revestimento de portas e paredes, construção de paredys
contra fogo, diques e outros anteparos, assim como
garantia geral de fácil circulação, corredores de acesso
e saídas amplas e protegidas, COm suficiente sinalização;
V ~proteção contra insolação, calor, frio, umidade
e ventos, sobretudo no trabalho a céu aberto, com provisão, quanto a este, de água potável, alojamento e profilaxia de endemias;
VI - proteção do trabalhador exposto a substâncias
químicas nocivas, radiações ionizantes e não-ionizantes,
ruídos, vibrações e trcpidaçõcs ou pressões anormais
ao ambiente de trabalho, com especificação das medidas
cabíveis para eliminação ou atenuação desses efeitos,
limites máximos quanto ao tempo de exposição, ã intensidade da ação ou de seus efeitos sobre o organismo
do trabalhador, exames médicos obrigatórios, limites
de idade, controle permanente dos locais de trabalho
e das demais exigências que se façam necessárias;
VII - higiene nos locais de trabalho, com discriminação das exigências, instalações sanitárias, com separação de sexos, chuveiros, lavatórios, vestiários e armários
individuais, refeitórios ou condiçóes de conforto por
ocasião das refeições, fornecimento de água potável,
condições de limpeza dos locais de trabalho e modo
de sua execução, tratamento de resíduos industriais;
VIII - emprego das cores nos locais de trabalho, inclusive nas sinalizações de perigo.
Parágrafo único. Tratando-se de radiações ionizantes e explosÍNos, as normas a que se referem este artigo
serão expedidas de acordo com as resoluções a respeito
adotadas pelo órgão técnico.
SEÇÃO XVI
Das Penalid!ldes
Art. 201. As infrações ao disposto neste Capítulo
relativas à medicina do trabalho serão punidas com muIta de 3 (três) a 30 (trinta) vezes o valor de referência
previsto no art. 2", parágrafo único, da Lei n' 6.205,
de 29 de abril de 1975, e as concernentes à segurança
do trabalho com multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta)
vezes o mesmo valor.
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Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização. empregp de artifício
ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa
será aplicada em seu valor máximo."
Art. 2" A retroação dos efeitos peculliários decorrentes do trabalho em condições de ins\llubridade ou
periculosidade, de que trata o art. 196 da 'Consolidação
das Leis do Trabalho, com a nova redação dada por
esta lei, terá como limite a data da vigênqia desta lei,
enquanto não decorridos 2 (dois) anos da sua vigência.
Art. 3" As disposições contidas nestll lei aplicamse, no que couber, aos trabalhadores avulsos. às entidades ou empresas que lhes tomem o serviço e aos sindicatos representativos das respectivas cate~orias profissionais.
§ l' Ao Delegado de Trabalho Marítimo ou ao De-

legado Regional do Trabalho, conforme o c~so, caberá
promover a fiscalização do cumprimento das normas
de segurança e medicina do trabalho em :relação ao
trabalhador avulso, adotando as medidas necessárias
inclusive as previstas na Seção 11 do Capítulo V do
Título II da Consolidação das Leis do Tr~balho, com
a redação que lhe for conferida pela presente lei.
§ 2' Os exames de que tratam os §§ I" e 3' do art.
168 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação desta lei, ficarão a cargo do Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), ou
dos serviços médicos das entidades sindicais correspondentes.
Art. 4' O Ministro do Trabalho relacionará os artigos do Capítulo V do Título II da Consolidação das
Leis do Trabalho, cuja aplicação será fiscalizada exclusivamente por engenheiros de segurança e médicos do
trabalho.
Art. 5' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, fkando revogados os arts. 202 a 223 da
Consolidação das Leis do Trabalho; a Lei n' 2.573,
de 15 de allosto de 1955; o Decreto-Lei n' 389, de 26
de dezembro de 1968, e demais disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1977; 156' da Independência e 89' da República. - ERl''E8TO GEISEL Arnaldo Prieto.

PROJETO DE LEI
N9 4.366, DE 1989
(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)
Regulamenta o art. 143 da Constituição. discipli.
nando a obrigatoriedade do serviço militar.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e de Defcsa Nacional - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Obrigatório a partir dos dezoito anos, o serviço militar é prestado em unidades do Exército, da
Marinha e da Aeronáutica, salvo se o conscrito, na
época da convocação, estivcr servindo em Corpos de
Bombeiros, Polícias Militares ou unidades preparadas
para a formação de reservistas.
Ar!. 2" Não são obrigados à prestação do serviço
militar:
I - os que tenham outro irmão servindo nas Forças
Armadas;
II - os arrimos de família:
III - os incapazes física ou mentalmente;
IV - os que se eximam por motivos religiosos, políti·
cos ou filosóficos, quando prestarão de serviço alternativo, nos termos do art. 143, § 1', da Constituição.
Art. 3" Pode ser adiada a incorporação ou concedida dispensa do serviço militar dos que trabalham na
zona rural, contribuindo, parcialmente, para o sustento
da família.
Art. 4' Os dispensados do serviço militar receberão
cadernetas de reservistas de terceira categoria.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaçào
Adotado no País desde a Primeira Grande Guerra,
o serviço militar obrigatório realiza anualmente a conscrição, havendo, sempre, excedentes, daí por que há
muitos anos vigoram as exceções para os arrimos de
família, uma parte dos trabalhadores rurais e os que
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aleguem impedimento moral, obrigados ao serviço alternativo.
Neste projeto mantemos, na íntegra, tais liberações.
- Deputado Henri·
Sala das Sessões,
que Eduardo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO V
Da Defesa do Estado e das Iustituições Democráticas

CAPÍTULO 11
Das Forças Armadas

Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos
da lei.
§ l' Ãs Forças Armadas compete, na forma da lei,
atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz,
após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como talo decorrente de crença religiosa
e de convicção filosófica ou política, para se eximirem
de atividades de caráter essencialmente militar.
§ 2" As mulheres e os cclesiásticós ficam isentos
do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos,
porém, a outros encargos quc a lei lhes atribuir.

PROJETO DE LEI
N" 4.367, DE 1989
(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)
Disciplina a proteção dos direitos autorais (art.
5', incisos XXVII e xxvrn da Constituição Federal).
(Apense-se ao Projeto de Lei n"\1.252, de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Estende-se aos sucessores, até 50 (cinqüenta) anos a partir da criação. publicação QU reprodução,
o usufruto dos direitos autorais sobré <,lbras escritas,
pinturas, esculturas, gravações musicais- ou cinematográficas e trabalhos congêneres.
Art. 2' A proteção do artigo antcrior alcança a participação dos indivíduos em obras coletivas, com reprodução da imagem e voz humanas, inclusive em gravações desportivas.
Art. 3' Os autores podem organizar-se em representações classistas ou organismos privados para assegurar a fiscalização da arrecadação das rendas pela exibição de suas obras e justa retribuição dos usuários.
Parágrafo único. As entidades de que trata este artigo ficarão no máximo com dez por cento para a fiscalização e arrecadação.
Art. 4' O autor e o intérprete de obras musicais,
() autor, o diretor e os intérpretes de obras cinematográficas, dividirão entre si os direitos de adaptação ou
reprodução das produções de que participem.
Art. 5' O Poder Executivo regulamentará esta lei
dentro de 90 (noventa) dias.
Ar!. 6' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7' Revogam-se as disposiçõcs em contnirio.
.Tustilicação
Além da preeeituação contida no Côdigo Civil, há
mais de setenta anos, o problema dos direitos autorais
tem merecido um constante interesse do Legislativo,
traduzido em abundante normatividade.
Assim, a regulamentação dos itens XXVII e XXVIII
do art. 5" da Constituição tem caráter de complemenl:Jriedade, devendo o Executivo, na regulamentação da
matéria, detalhar o problema, em benefício dos autores.
Sala das Sesst'ies,
- Deputado Hc!,~il·
que Eduardo Alves.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

SEÇÁOV
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 116. A Junta de Conciliação e Julgamento será
composta de um juíz do trabalho, que a presidirá, e
dois juízes classistas temporários. representantes dos
empregados e dos empregadores.
Parágrafo único. Os juízes classistas das Juntas de
Conciliação e Julgamento serão nomeados pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, na forma da
lei, permitida uma recondução.

TÍTULon
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5' Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurauça
e à propriedade, nos termos seguintes:
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo
de utilização, publicação ou reprodu'ião de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII - são assegurados, nos t~imos da lei:
a) a protcção às participações individuais em obras
eolctivas e à rcprodução da imagem e voz humanas,
inclusive nas atividades desportivas; •
b) o direito de fiscalização do aproveitamcnto econômico das obras que criarem ou de ,que participarem
aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;
• • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O"

•••••••

PROJETO DE LEI
N9 4.368, DE 1989
(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)
Dispõe sobre a escolha dos juízes classistas nas
Juntas de Conciliação e Julgamento, na forma do
art. 116, parágrafo único, da Constituição Federal.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); c de Trabalho - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os reprcsentantes dos empregados c dos
empregadores indicarão, em lista quíntupla, os dois juízes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento,
nomeado um de cada representação pelo Presidente
do Tribunal Regional do Trabalho.
Parágrafo único. No mesmo ato será nomeado o
suplente, com o mandato trienal idêntico ao do titular,
permitida apenas uma recondução, por igual prazo.
Art. 2' Revogam-se as disposições em éontrário.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Criada há cerca de mcio século, depois da Revolução
de 1.930, a Justiça do Trabalho dcsde o princípio se
organizou paritariamente, na primeira instância, com
um juíz togado e dois classistas, representando trabalhadores e empregados, logo se instalando Juntas de Conciliação e Julgamento nas capitais, hoje espalhadas por
centenas de municípios do interior.
A Constituição mantém a instituição. não havendo
margem para qualquer inovação na Justiça do Trabalho,
que tem dificuldade apenas materiais - insuficiência
de juntas e tribunais regionais - mas não de organização.
Sala das Sessões.
- Deputado Henri.
que Eduardo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELO AUTOR
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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Da Organização dos Poderes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c.·••••• s ••••••

CAPÍTULOm
DTJ Poder Judiciário

..........................................................................
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mos dando nossa contribuição para o fortalecimento
da pesquisa científica e tecnológica, imprescindível ao
nosso desenvolvimento.
Sala de Sessões.
- Gandi Jamil.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

..............'TiTüLO ·viii········ ..,
Da Ordem Social

PROJETO DE LEI
N9 4.369, DE 1989
(Do Sr. Gandi Jamil)
Regula o artigo 218,4', da Constituição Federal.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1..392, de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' São reduzidos em 20% os tributos federais,
estaduais e municipais, para as empresas que, comprovadamente, investirem em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento
de seus recursos humanos.
l' Os investimentos realizados pejas empresas, de
que trata este artigo, devem ser feitos na ordem de
2,0% (dois por cento) de seus investimentos totais.
Art. 2' Ao empregado envolvido nos trabalhos de
pesquisa e criação de tecnologia, a empresa reservará
remuneração, desvinculada do salário, da ordem de
0,5% (meio por cento) sobre os ganhos cconômicos
resultantes da produtividade do seu trabalho.
Art. 3' As empresas investidoras em ciência e tecnologia obrigam-se a criar programas de reciclagem continuada de trabalhadores, visando à desqualificação da
mão-de-obra em face das inovações tecnológicas.
Art. 4' A Secretaria de Ciência e Tecnologia da
Presidência da República prestará o apoio necessário
às empresas, no desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa e criação de tecnologia adequada ao País.
Art. 5' O Poder Executivo regulamentará esta lei
em 120 dias após a sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Enquanto os países desenvolvidos investem anualmente em ciência e tecnologia cerca: de 3,0 por cento
do PIE, o Brasil investe apenas em torno de 0,7 por
cento, segundo dados revelados pela Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República.
Ainda segundo esses dados, se considerarmos a desproporção dos PTB, verificaremos uma diferença gritante em absolutos: enquanto os Estados Unidos investem
anualmente cerca de 150 bilhões de dólares em ciência
e tecnologia, o Brasil investe tão-somente cerca de 2,5
bilhões de dólares.
A título de exemplo, podemos citar a empresa norteamericana IBM, que investe anualmente em torno de
3,5 bilhões de dólares, ou seja, 1 bilhão de dólares
a mais do que o Brasil.
A meta do Brasil deve ser, pois, o alcance de investimentos da ordem de 3,0 por cento do PIB, que devem
ser atingidos de forma gradual, mediante uma política
que eleve, a cada ano, tais investimentos em nívc!s
superiores ao do crescimento do PIE.
Isso viria permitir que o sistema de pesquisa se expanda de maneira racional, atraindo, formando e mantendo
recursos humanos de alta qualificação, bem como a
expansão, também racional, da infra-estrutura de pesquisa.
Por.,outro lado, a nossa Constituição assegura, no
artigo 21.8, parágrafo 4'. que "a lei apoiará e estimulará
as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento
de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas
de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação 'nos ganhos econômicos
resultantes da produtividade de seu tr<jbalho".
Acreditáinos"que, com o presente projeto, ora apresentado à apreciação deste Congresso Nacional, esta-

........................................................................
CAPÍTULO IV
Da Ciência e Tecnologia
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.
§ 4' A lei apoiará e estimulará as empresas que
invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada
ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos
humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que
assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

PROJETO DE LEi
N9 4.370, DE 1989
(Do Sr. Gandi Jamil)
Dispõe sobre a situação da mulher frente ao mero
cado de trabalho.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 2.675, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:

Art. l' Os órgãos públicos da administração direta
e indireta, as sociedades de economia mista, as autarquias, fundações e unidades empregadoras com personalidade jurídica. em atividade no País, ficam proibidas
de adotar qualquer medida discriminat6ria ou limitativa
à admissão e manutenção do quadro de pessoal permanente de funcionários do sexo feminino.
Art. 2' Os agentes empregadores ficam proibidos
de exigir. no ato da admissão de funcionárias, a apresentação de qualquer atestado, documento, exame, certidão ou qualquer outro instrumento de fiscalização e
controle de fertilidade ou de gravidez.
Parágrafo único. É vedada aos agentes emprega~
dores a utilização de documento comprobatório ou estado civil da funcionária a ser admitida para limitação
de sua admissão.
Art. 3' Os agentes empregadores são obrigados à
utilziação de critérios equânimes para ambos os sexos,
no tocante à seleção, contratação e pagamento de seus
servidores.
Parágrafo único. Os planos de cargos e salários das
empresas privadas, órgãos públicos, empregadores devem estabelecer pagamentos idênticos para as mesmas
funções, independente do sexo do servidor que as exerce.
Ar\. 4' Qualquer entidade dotada de personalidade
jurídica que promova cursos de formação, aperfciçoamentll ou atualização de mão-de-obra fica proibida de
'manifestar qualquer tipo de restrição à participação de
mulheres em seus cursos.
Art/5' Os agentes empregadores com personalidade jurídica póderão deduzir. do Imposto de Renda
devido, valor correspondente à aplicação da alíquota
cabível do imposto sobre as despesas comprovadamente
efetuadas, no período base, que sejam concernentes:
I - ao aumento da participação feminina, em relação
ao período anterior, no total de seus servidores;
11 - a projetos de formação, atualização e aperfeiçoamento profissional da mâo-de-obra feminina.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data e sua publi.
cação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.

}5152 Terça-feira 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Dezembro de 1989

"
Justificação
Um dos grandes avanços que empreendemos na Assembléia Nacional Constituinte foi a inserção, no texto
magno, do inciso XX do art. 7', dispondo sobre a proteção do mercado de trabalho da mulher. prática vigente
em tantos países do primeiro mundo.
Não obstante a inexistência da necessidade regulamentadora do aludido dispositivo, optamos por apresentar este projeto, com vistas a oferecer à sociedadc
uma matéria viável à verdadeira proteção do mercado
de trabalho feminino, há tempo demandada pelas trabalhadoras brasileiras.
Parece-nos imprescindível que, se ofereça um incentivo perene ao ingresso e à permanência das mulheres
no mercado de trabalho do país, haja vista a atual situação vigente, quc espelha uma realidade dc apenas
34,5% da mão-de-obra ocupada, enq1!anto as mulheres
constituem hoje, praticamente 50% da população.
Sala das Sessões,
- Gandi Jamil.

PROJETO DE LEI
N9 4.371, DE 1989

Apelamos à sensibilidade dos ilustres parlamentares
para a possível aprovação deste projeto, com sua breve
transfonnação em norma jurídica e sua imediata aplicabilidade.
Sala das Sessõ~s,
- Gandi .Jamil,

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

............
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Da Ordem Social

CAPÍTULOIl
Da Seguridade Social

SEÇÃO IV
Da Assistêrcia Social
Art. 203. A assistência social será prestada a quem
dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridadc social, e tem por objetivos:

(Do Sr. Gandi Jamil)
Regula o art. 203, inciso U, da Constituição Federal.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.506, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A pessoa jurídica que, comprovadamente,
contribuir com percentual de sua receita para a melhoria
das condições sociais das crianças e adolescentes carentes, junto às entidades incumbidas de prestar assistência
aos menores carentes. terá redução da ordem de 10%
(dez por cento) em suas obrigações fiscais.
Art. 2' Dos recursos destinados à Fundação Legião
Brasileira de Assistência (LBA), 25% (vinte e cinco
por cento) serão obrigatoriamente aplicados na prestação de assistência social aos menores carentes.
Art. 3' Das subvenções sociais do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), 30% (trinta por cento)
do total destinado a cada parlamentar serão distribuídos
entre entidades civis prestadoras de assistência social
às crianças e adolescentes carentes.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Em que pese não haver necessidade expressa na Carta
Constitucional de regulamentação do art. 203, inciso
II, abrigado à luz do Título VIII - Da Ordem Social,
vemos nesse dispositivo uma obrigação tácita a ser imposta ao legislador, de elaboração de lei ordinária visando ao esclarecimento e à especificação do procedimento
de "amparo às crianças e adolescentes carentes", aludido no mencionado dispositivo constitucional.
Não nos é permitido fugir 'da realidade alarmante
de .que cerca de 0,5% de toda a nossa população seja
hOJe representada por menores totalmente desassistidos, abandonados à própria sorte e à mercê da marginalidade e da delinqüência.
Parece-nos ser imperioso e urgente que sejam adotadas medidas práticas e viáveis à reversão desse triste
quadro que se nos apresenta atualmente, espelhando
aproximadamcnte sete milhões de crianças abandonadas. Esta a nossa intenção, ao apresentar a presente
proposta à apreciação de nossos pares.
Achamos por bem determinar que a assistência a
ser prestada a essa parcela da'nossa sociedade seja proporcionada pela LBA, que é eficientemente aparelhada
para executar essa relevante missão e pelo Conselho
Nacional de Serviço Social (CNSS), órgão do Ministério
da Educação, entidade também voltada à assistência
social.
Paralelamente à iniciativa do Poder Público, no tocante à proteção de nossos menores carentes, procuramos, com este projeto de lei, incentivar a participação
da emprcsa privada nesse contexto, sugerindo a redução
das obrigações, na, ordem de 10% (dez por cento), com
vistas a um bom acolhimento desta lei no âmbito empresarial.

II -

o amparo às crianças e adolescentes carentes;

PROJETO DE LEI
N9 4.372, DE 1989
(Do Sr. Gandi Jamil)
Regulamenta parte do § 4' do art. 199 da Constitnição Federal, relativamente à coleta, processament.o e t.ransfusão de sangue e' seus derivados, e
dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 3.605, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1\' Esta lei dispõe sobre a coleta, o processamento e a transfusão de sangue e hemoderivados, vedado todo tipo de comercialização, nos tennos do § 4'
do art. 199 da Constituição Federal.
Art. 2' Entende-se como sangue, componentes e
derivados, para os fins desta lei, os produtos oriundos
do sangue humano venoso e placentário, indicarlos para
o diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças, assim definidos:
I - sangue, a quantidade total de tecido obtido na
doação;
I
II - componentes, os produtos oriundos do sangue
total, obtidos por meio de processamento físico; e
III- derivados, os produtos oriundos do sangue total
e do plasma, obtidos por meio de processamento físicoquímico.
Parágrafo único. Integram o conjunto referido no
caput do artigo os reativos para uso laboratorial oriundos do sangue humano.
Art. 3' A doação de sangue dete ser voluntária e
não remunerada, cabendo ao Poder Público estimulá-Ia
como ato relevante de solidariedade humana.
Art. 4' Define-se, para os fins d~sta lei, como atividade hemoterápica o conjunto de ações dedicadas à
proteção do doador, do receptor e dos profissionais
envolvidos, compreendendo:
'
I - coleta, ptocessamento c transfusão de sanguc,
componentes e derivados, com finalIdade terapêutica;
II - procedimentos especiais, tais como aféreses,
transf,!sões aut6101l!is, de:: substituição e}n!!a-qterina;
III - controle de qualidade dos procedimentos, equipamentos e reativos;
IV - prevenção, diagn6stico e tratamento das reações transfusionais; e
V - prcvenção e diagnóstico das doenças hemotransmissíveis.
Art. 5' O Ministério da Saúde, através da Divisão
Nacional de Sangue e Hemoderivados (Dinashe), baixará as normas técnicas que disciplinarão as atividades
hemoterápicas definidas no art. 4' desta lei.

Art. 6' As atividades hemoterápicas devem estar
sob a responsabilidade de um médico hemoterapêuta
ou hematologista, admitindo-se entretanto, nos locais
onde não haja esses especialistas, sua substituição por
outro médico devidamente treinado para bem desempenhar suas responsabilidades.
Art. 7' O doador deve ser submetido a triagem que
avaliará seu estado de saúde, de modo a evitar-lhe danos
decorrentes do ato de doação.
Art. 8' O candidato à doação, u~a vez considerado
apto, deve ser informado sobre os ptocedimentos a que
se submetcrá, os cuidados que devetá tomar e as possíveis reações adversas decorrentes da doação .
§ l' O doador deve autorizar a idoação por escrito,
reiterando a compreensão das infonnações prestadas.
§ 2' O médico responsável pela triagem clínica deve
registrar e assinar a aptidão do doador, indicando o
volume aproximado do sangue a ser colctado.
Art. 9' Em caso de rejeição do candidato, deve-se
registrar a causá na ficha de doação, a qual deve permanecer arquivada por um período mínimo de cinco anos.
Art. 10. A coleta de sangue 'Obedecerá a rigorosos
critérios técnicos, de fonna a impedir que advenham
ao doador conseqüências outras além das naturalmente
associadas à rctirada de volumc de sangue compatível
com a manutenção de sua condição hígida.
Art. 11. Todos os materiais e substâncias que entrem diretamente em contato com, o sangue coletado,
seus componentes e derivados devem ser estéreis, apirogênicos e descartáveis.
Art. 12, Todos os materiais, sllbstâncias ou correlatos que entrem diretamente em contato com o sangue
coletado, bem como os reagentes c correlatos utilizados
para o cumprimento das normas técnicas obrigatórias
de aferição da qualidade do sangue, seus componentes
e derivados, devem ser registrados ÓU autorizados pela
Secretaria Nacional de Vigilância: Sanitária (SNVS),
através de sua Divisão de Medicamentos (Dimed).
Art. 13. O sangue dos doadores deve ser testado,
obrigatoriamente, para sífilis, doença de Chagas, hepatite B, SIDAlAIDS (HIV 1), grupo ABO, tipo Rhó
(D) e variante Du (esta, se necessária).
Art. 14. Cabe ao médico respdnsável pela atividade hemoterápica, nos termos fixados nesta lei, notificar
o doador sobre qualquer anomalia,importante quando
dos testes laboratoriais, garantindo-lhe o sigilo dos resultados.
'
Art. 15. A doação por meio da plasmaférese nãoterapêutica será objeto de normas técnicas específicas,
na forma do regulamento.
Art. 16. A unidade de sangue ou componentes deve ser identificada de maneira a pennit.ir o seu acompanhamento, dcsde a obtenção até o fim do ato transfusional.
Art. 17. As unidades de sangue pendentes de resultados de exames sorológicos devem ser mantidas em
local adequadd, separado daquelas liberadas para utilização.
Art. 18. O sangue ou componente com reação positiva para sífilis, doença de Chagas, {hepatite B e SIDAI
AIDS (HIV I), deve ser convenientemente descartado.
Art. 19. É obrigatória a seleç[o adequada do sangue ou eompohente a transfundir, 'observando-se para
tal, normas específicas.
Art. 20. Toda transfusão de produto hemoterápico
deve ser solicitada através de prescrição, contendo a
assinatura do rllédico assistente, bem como seu número
de inscrição no Conselho Regional de Medicina local.
Parágrafo único. Reserva-se ao hemoterapêuta o
direito de suspender a transfusão dp produto solicitado
se, examinando o paciente, decidir'que aquele é desnecessário ou contra-indicado, assumindo, então, a responsabilidade pela decisão.
Art. 21. Os produtos hemoterápicos devem observar todas as condições exigidas quanto à qualidade,
aspecto, estocagem, validad_e e condições de transporte.
Art. 22. O médico, a enfermeira ou o técnico qu~
instalou a transfusão é responsável pelo reconhecimento
dos sinais e sintomas decorrentes de reações transfusionais, pronta interrupção da trãnsfusão e imediata
comunicação do médico assistente ao médico do serviço
de hemoterapia responsável pela transfusão.
Art, 23. Quando o receptor de sangue apresentar&e com sinais e sintomas sugestivos de doença trans-
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mitida pela transfusão sangüínea, essa doença deve ser
confirmada e identificado o doador cujo sangue foi usado na transfusão.
Art. 24. Constitui crime nos termos da lei:
I - a mercantilização da coleta e transfusão de sangue total, componentes e derivadds;
11 - as práticas decorrentes de desídia pessoal e institucional, comprovada, que acarrete danos aos doadores
ou receptores.
Art. 25. O sangue humano, o plasma, o soro ou
outro componente dele separado, ou qualquer derivado
produzido no territ6rio nacional, somente poderão ser
utilizados dentro do País, quer para emprego em transfusão, quer para fins industriais, em serviços autorizados e licenciados.
§ l' É vedada a exportação de sangue humano, de
seus componentes e derivados, bem como do material
placentário.
§ 2' O 6rgão competente do Ministério da Saúde
poderá autorizar a exportação de produtos acabados,
excedentes das necessidades nacionais.
§ 3' Não se aplica a proibição constante deste artigo
quando a exportação estiver prevista em tratados ou
acordos internacionais, com cláusula de reciprocidade,
ou quando indicado por motivo de solidariedade humana, ou para fins de pesquisa de interesse nacional, competindo em qualquer hip6tese ao .Ministério da Saúde
estabelecer as condições em que se efetuarão estas exportações.
'
Art. 26. Os hcmoderivados e teativos derivados do
sangue humano s6 poderão ser distribuídos e utilizados
com a aprovação de qualidade pel\> Instituto Nacional
de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) da Fiocruz, ou laborat6rio por aquele credenciado.
Art. 27. O plasma excedente nos hemocentros públicos destinar-se-á, prioritariamente, aos centros governamentais produtores de hemoderivados.
Parágrafo único. Uma vez atendido o disposto neste
artigo, os hemocentros poderão ceder o restante do
plasma excedente para a produção de hemoderivados
por empresas nacionais, podendo receber em contrapartida produtos equivalentes ao, valor da matéria-prima entregue.
Art. 28. Compete ao Ministério da Saúde definir
o número, a localização region~l e a capacidade de
produção das indústrias de hemoderivados.
Parágrafo único. Ficam proibIdos quaisquer incentivos financeiros, pelo Poder P.1blico, aos empreendimentos privados que venham a s1r autorizados nos termos do caput do artigo.
Art. 29. Em igualdade de condições científicas e
teenol6gieas, a rede pública de hcmocentros dará prioridade, à compra de equipamentos e produtos de uso
laboratorial, a empresas nacionais.
Art. 30. As atividades hemoterápicas serão exercidas por profissionais entes públicos, entidades filantrópicas e, complementarmente, pelos serviços privados.
Art. 31. Os 6rgãos, entidades e profissionais que
executem atividades hemoterápieas no território nacional, estão sujeitos, obrigatoriamente, à autorização concedida, em cada nível de governo, pelo órgão de vigilância sanitária, obedecidas as normas estabelecidas pelo
Ministério da Saúde.
Parágrafo único. Os órgãos de vigilância sanitária
enviarão ao Ministério da Saúde os dados cadastrais
dos regristros requeridos no capuf deste artigo.
Art. 32. O Ministério da Saúde, através da Divisão
Nacional de Sangue e Hemoderivados (Dinashe) e em
articulação com os órgãos de vigilância sanitária do País"
determinará, no prazo de cento e oitenta dias, contados
a partir da data de publicação desta lei, quais os serviços
de hemoterapia autorizados a coletar, processar e transfundir sangue, componentes e derivados.
Art. 33. l"ica proibida, a partir da data de publicação desta lei, a criação de bancos de sangue privados,
exceto q\lando reconhecida pelo Poder Público a impossibilidade de cobertura de seus serviços pr6prios, nos
termos regulamentares.
Art. 34. Os serviços de hemoterapia credenciados
no~ termos do art. 31 desta lei s6 poderão atuar Ilos
Estados onde se localizam e têm sede, sendo vedada
a seus proprietários ou dirigentes a participação acionária ou proprietária em serviços congêneres de outras
unidades federativas.
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Art. 35. Os custos operacionais dos serviços de hemoterapia complementares à iniciativa pública serào
cobertos de acordo com tabelas autorizadas pelo Poder
Público.
Parágrafo único. Em qualq~eT circunstância, as tabelas de ressarcimento levarão em consideração os critérios de universalização de atendimento e à equanimidade do tratamento.
\
Art. 36. As dotações transfçridas pclos órgãos e
entidades da União para as atividades hemoterápicas
dos Estados e Municípios serão creditadas diretamente
aos hemoceniros que para isso manterão contas próprias
e movimentarão os recursos conforme a legislação em
vigor.
Art. 37. Para institucionalizar a área de hemoterapia sob a responsabilidade dos hemocentros públicos
estaduais, a União destinará através do Ministério da
Saúde, por cinco anos, o equivalente, monetariamente
corrigido, a NCz$ 300 milhões anuais, os quais serão
liberados segundo planos de aplicação e observado o
disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único: Os recursos a serem aplicados pelo
Ministério da Satíde destinar-se-ão, prioritariamente,
à modernização, pesquisas, capacitação de recursos humanos e constituição de reservas de estabilização institucional dos hemQcentros, estas correspondendo a cerca
de cinqüenta por' cento dos valores liberados, tomando-se como critério preliminar de repartição de recursos
o montante de recursos alocados pelos governos estaduais para o pagamehto de pessoal e manutenção dessas
entidades.
.
Art. 38. O Poder .l?xecutivo regulamentará a presente lei ficando ainda autorizado a baixar os demais
atos que se fizerem necessários à plena execução desta
lei.
Art. 39. Revogam-se as disposições em contrário.
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Com o fim de dar flexibilidaqe à aplicação desta lei,
no contexto das natumis evoluções da tecnologia, fica
a Dinashe ellcarregada de elabGrar, interpretar, modificar e atualizar as normas técnitas pertinentes.
Sala das Sessões. - Gandi Jamil.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAçÃo DAS
COMISSÓES PERlIfANENTES
, CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO II
Da Segnridade Social

SEÇÃO II
DaSaúdé
•••••••••••••••

~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0

Art. 199.
privada.

...§"

••••••••••••••••

A assistência à saúde é livre à iniciativa

4;" Ai~i 'di~~;;á'~~b~~ .~~.~~~di~'6~~'~.;~ ;~q~i~ii~~

que facilitem a remoção de 6rgãos, tecidos c substâncias
humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de
sangue e scus derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização.

Justifiéação
O presente projeto de lei tem por objetivo regulamentar, por via ordinária, parte do § 4' do art. 199
da Constituição Federal em vigor, concernente à coleta,
processamento e transfusão de sangue, componentes
e derivados.
Ademais, dos aspectos relativos à definição do que
se entende por sangue humano, venoso e placentário,
componentes e derivados, o projeto trata da norma
orgânica e seqüenciada dos cuidados, direitos e responsabilidades de doadores, receptores e todos os profissionais nos serviços hcmoterápicos, tudo isso tendo como objetivo final assegurar sangue de boa qualidade,
livre de patologia que venha a ser transmitida por essa
via.
Tendo presente a proibição genérica de comercialização, determinada no dispositivo constitucional referido no início, o projeto procura operacionalizar as diversas instâncias da restrição, reitcrando a proibição
dc remuneração ao doador ou seu induzimento por
meios indiretos e a maneira de reembolso dos custos
das unidades finais de sangue, componentes e derivados
a serem transfundidos nos serviços hemoterápieos públicos e complementares. O~ser~a, igualmente, as diretrizes relativas à gradativa preC\ominância dos serviços
de natureza governamenta\ proibindo a abertura de
novos bancos de sangue no setot complementar, exceto
em casos comprovados de impossibilidade dc atuação
do Poder Público, além de eo'/lilicionar a conservação
dos atuais serviços filantrópicos e privados a uma rigorosa inspeção dos serviços de \vigilância sanitária e a
autorização expretssa da Dinashe, em articulação com
os órgãos de vigilância sanitárül dos Estados e Municípios.
Com o propósito de estimular o desenvolvimento tecnológico através do processo de industrialização, o projeto estabelece as regras dc troca de matérias-primas
nos serviços hemoterápieos do País e fixa o fulcro do
poder autorizativo e normativo para a instalação de
unidades destinadas a produzir hemoderivados no território nacional.
Para assegurar o prosseguimento do processo de institucionalização da rede govérnamcntal de hemocentros,
o projeto prevê a aplicação anual, em valores corrigidos,
de NC.z$ 300 milhões, de 1990 - 1994, metade dos
quais serão destinaqos à constituição de fundos de estabilização das unidades estaduais.
.

PROJETO DE LEI
N" 4.373, DE 1989
(Do Sr. José Santana de Vasconcellos)
Inclui todo o Vale do Rio Jeqnitinhonha na área
de atuação da Superintendência do Desenvolvimen.
to do Nordeste (Sudene), criada pela Lei n' 3,692,
de 15 de dezembro de 1959,
(Às Comissões de Constituição e Just'iça e Redação (t\DM); e de Desenvolvimento Urbano, Interior e Indio - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I'! Fica incluído na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento (lo Nordeste (Sudene),
criada pela Lei n' 3.692, de 15 de dezembro de 1959,
todo o Vale do Rio Jequitinhonha.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
.
Art. 3' Revogam-se as disposições em 'contrário.
Justificação
Como se sabe, o rio Jequitinhonha atravessa terras
de Minas Gerais e da Bahia, e o Estado da Bahia já
se encontra na área de atuação da Sudene,
A inclusão do trecho mineiro do Val'e do Rio Jequitinhonha na área de atuação da Sudene é aspiração antiga
da população daquela área, que apresenta características físicas e s6cio-econômicas semelhantes à da Região
Nordeste, inclusive quanto à ocorrência de secas. Há
quatro anos não chove qa região, o que comprova o
estado calamitoso da situação. A população é pobre
e enfrenta problemas sérios de habitação, nutrição e
saúde. Situações assim contribuem para caracterizar Minas Gerais como um .Estado de emigração intensa, sendo desnecessário m~hcionar os ret1exos negativos daí
decorrentes.
/ ..
Argumentos idênticos foram utilizados pelos Prefeitos de Almenara, Itaobim, Jequitinhonha; Rubim, Joaíma e Pedra/Azul em visita ao Presidente José Sarney,
quando representavam as lideranças dqs ~números municípios que integram aquela sofrida n\gião do Estado
de Minas derais.
Na ocasi&o, sugeriu-me o Senhor Presidente da República que <lprescntasse o presente projetil, o que cstou
fazendo aJi;ora.
.
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Parte dT> Vale do Jequitinhonha já 'é atendida pela
Sudene, fj nosso apelo no sentido da su~ maior abrangência ju!j1:ifica-se por tratar-se de uma região cuja situação é pior que as regiões beneficiadas pór este órgão,
No ent~nto, poderá aquela região produzir riquezas
desde qu~ conte com recursos adequadps, para o que
não tem s'ido suficiente o esforço do Governo estadual.
Sua inclus~o na área de atuação da Sudene será uma
forma de c1analizar os recursos .n~cessári?s a seu_ d~sen
volvimentÓ, bem como permltrra a admlUlstraçao lUtegrada de todo o vale, nos dois Estados.
Em virtU;de do exposto, estamos apresentando projeto de lei que propõe a inclusão de todo o Vale do
Rio Jequitinhonha na área de atuação da Sudene e
esperamos;que a propo~,ão seja aprovada com o apoio
dos nobres:, colegas parlamentares.
de 1989. - Dcputado
Sala das 'sessões,
José Santall,~ de Vasconcellos.

LEGJSLAÇÃO CITADA, ANEXADA
nELA COORDENA,ÇÃO DAS
C:pMISSÓES PERMANENTES

LEI N' 3.69~,
.
Di15 DE DEZEMBRO D~ 1959
Instit i a Superintendência db Desenvolvimento
do Nord ste ti dã outras providê~ias.
O Preside te da República, faço saber que o Congresso Naci ai decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' É:' criada a Superintcndência do Desenvolvimento do/Nordeste (Sudene), diretamente subordinada ao Pr.~sidente da República, adlninistrativamente
autônomale! sediada na cidade do Recife.
§ l' Ptlfa os fins desta lei, considera-se como Nordeste a rii,a-o a,brangida pelos Estados do Maranhão,
Piauí, Ce rá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ala oas, Sergipe e Bahia.
§ 2'
I área de atuação da Sudene abrange, além
. dos Esta os rcfcridos no parágrafo anterior, a zona
de Minall'erais compreendida no Polígono das Secas.
§ 3'
s recursos concedidos sob qualquer forma,
direta o indiretamente, ã Sudene, somente poderão
ser aPlictdos em localidades compreendidas na área
constant do' parágrafo anterior.
'
Art. ~ A :Superintendência do Desenvolvimento do
Nordest te~ por finalidades:
a) est dar, e propor diretrizes para o desenvolvimento do Ndtdeste;
b) sUl1etVisionar, coordenar e co~trolar a elaboração
e execu~~ de projetos a cargo de órgãos federais na
região etque'se relacionem especificamente com o seu
desenvolvimento;
c) executar, diretamente ou mediante convênio,
acordo-/ou contrato, os projetos relativos ao desenvolvimenlo do Nordeste que lhe forem' atribuídos, nos ter.
mos da legislação em vigor;
; d) coordenar programas de assistência técnica, nacional ou estrangeira, ao Nordeste.
Ar!. 3' A Sudene será dirigida por um Superintendente, de livre escolha do Presidente da República,
o qual será responsável pela execução das resoluções
do Cbnselho Deliberativo e pela representação ativa
e passiva do órgão, em juízo e fora dele.
§ l' O Superintendente perceberá vencimentos equivaledtes aos que estabelecer a lei para os cargos em
comissão símbolo "CC-I".
§ !2" As funções de Superintendente poderão ser exercidas por dirigentes de órgão técnico ou financeiro da
União, vedada a acumulação de vencimentos.
Art. 4' A Sudene compreendc:
ai Conselho Deliberativo;
b) Secretaria Executiva.
Ar!. 5' O Conselho Deliberativo será constituído de
22 (vinte e dois) membros, sendo 9 (nove) indicados
'pelqs Governadores dos Estados do Nordeste - um
por Estado -,3 (três) membros natos, 1 (um) representante do Estado-Maior das Forças Armadas e 9 (nove)
representantes dos seguintes órgãos e entidades:
a) Ministério da Agricultura;
b) Ministério da Educação e Cultura;
c) Ministério da Fazenda;
d) Ministério da Saúde;
_
e) Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio;
f') Ministério da Viação e Obras Públicas;
J) Banco do Brasil S/A;
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h) Banco Nacional do Desenvplvimento Econômico;
i) Banco do Nordeste do Bra,il S/A.
§ 1" São membros natos:
a) o Superintcndente da Sudene;
b)' o Diretor-Geral'do Depaftamento Nacional de
Obras Contra as Secas';.
c) o Superintendente da COIJlissão do Vale do São
. Francisco.
I
§ 2" Os Governadores dos Estados, sempre que o
desejarcm. assumirão pessoalmente a representação
dos rcspectivos Estados.
'c,
§ 3' Os representantes dos órgãos e entidades mencionados neste artigo serão escolhidos entre seus servidores, e sua substituição, bem como a dos membros
natos do Conselho, se processará na forma prevista
em regulamento.
Art. 6" A Secretaria Executiva funcionará sob a direçao e responsabilidade imediata do Superintendente
e terá sua estrutura estabelecida em decreto do Poder
Executivo.
farágrafo único. A Secre,tária Executiva manterá
escritório na Capital da República e, à medida que
for exigido pelo desenvolvimento de suas atividades,
nos diversos Estados do Nordeste.
Art. 7' Incumbe ã Sudene:
a) examinar .encaminhar, com o seu parecer, ao
Presidente da República, proposições que se relacionem
coln os problemas dO.desenvolvimento do Nordeste ou
que estabeleçam recursos específicos para aplicação
nessa região;
b) controlar, sem prejuízo\da~ atriquições deferidas
a outros órgãos, os saldos d,as dotações orçamentárilLs,
créditos especiais, financiamentos e contas bancárias
especiais dos 'gestores de projetos constantes do plano
diretor, através, dos elementos fornecidos pelos órgãos
executivos;
c) fiscalizar o emprego dos recursos financeiros destinados especificamente ao desenvolvimento do Nordeste, inclusive mediante' ÇJ confronto de obras e serviços
realizados com os documentos comprobatórios das respeçtivas despesas;
d) sugerir, relativamente à região e em articulação
com o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), para as providências legislativas que se
fize,em necessárias, a criação, adaptação, transformação ou extinção de órgãos, tendo em vista a capacidade
ou eficiência dos mesmos, sua adequação às respectivas
finalidades e, especialmente, a parte que lhes competir
na execução do plano diretor;
e) praticar todos os atos compreendidos em suas finalidades,
Parágrafo úhico. O Barico do Brasil S/A, o Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e o Banco
do Nordcste do Brasil S/A fornecerão à Sudene, trimestralmente e sempre que lhes forem solicitados, extratos
das contas a quc se refere alínea b do artigo.
Art. 8" Será estabelec'i<,1o em lei um plano diretor
pluriapual, no qual se discriminem, pelos diferentes setores, :os empreendimentCls e trabalhos destinados ao
desenvolvimento especffico da região.
§ l' Os programas anuais de trabalho das entidades
e órgãos federais, que se destinem ao desenvolvimento
específico da região, ~erão elaborados com a colaboração e aprovação da Sudene, dentro das diretrizes do
plano diretor.
\
§ 2" Serão também' estabelecidas em lei as alterações propostas pela Sudene, no plano diretor, que modifiquem os orçamentos dos empreendimentos aprovados.
§ 3" Os programas e projetos de caráter local, incluídos, posteriormente, no plano diretor, durante os
períodos de elaboração dff lei orçamentária, não deverão absorver mais de 20% (vinte por cento) dos recursos
comprometidos na execução anual do mesmo plano.

e

§ 4' A Sudene N'resehtará ao Presidente da República até 3ldemarço de cada ano, relatório sobre
a ex~cução do plano diretor no exer~ício. anterior, O,
qual será encaminhado ao Poder Legl.slatlvo, para os
fins legais.
.
,
Art. 9' O Orçamento Geral da União conslgn~ra
recursos, devidamente discriminados, para a execuçao,
em cada exercício, dos efllpreendimentos programados
no plano diretor.
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Parágrafo único. A Proposta Orçamentária será instruída, por indicação da Sudene, com os elementos.necessários à discriminaçãiJ a que se refere este arllgo,
obedecendo-se, tanto quanto possível, na atribuição de
recursos para obras, serviços e empreendimcntos, nos
diversos Estados do Nordeste, aos índices de gravidade
da sêca estabelecidos na:Lei n' 1.004, de 14 de dezembro
de\1949 (art. 9" e §§). I
A~t. 10. Sem prejuízo dos mínimos previs~os n~ ~t.
198 da Constituição e 1J0 art. 29 do Ato das Dls~oslçoes
Constitucionais Transitórias, e além dos demals recursos normalmente destinados a outros programas quc
vierem a ser incluídos no plano diretor, serão atribuídos
ã Sudene 'recursos anuais, não inferiores a 2% (dois
por cento) da renda tributária da União, fixada com
base na última arrecadação apurada.
Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo,'
bem como os decorrentes de créditos adicionais destinados à execução do plano diretor, não poderão ser suprimidos ou reduzidos, em cada exercício financciro, por
ato do Poder Executivo.
Art. 11. Será elaborado pela Sudene, com a cooperação dos órgãos que atuam no Nordeste, um plano
de emergência para o combate aos efeitos das sêcas
e socorro às populações atingidas, durante sua incidência, o qual será periodicamcnte revisto, de modo que'
possa ser aplicado imediatamente, sempre que for necessário.
Art. 12. Os recursos atribuídos a entidades e órgãos
governamentais para a execução do plano diretor e dos
programas decorrentes serão aplicados sob a supervisão
e fiscalização da Sudene.
Parágrafo único. Constitui elemento essencial à pre_stação de contas das despesas cfetuadas com a execuçao
de obras e a aquisição e instalação de equipamcntos
a cargo da Sudene qu por ela fiscalizadas, a exibição
de laudo passado pela mesma, em que se ateste a e~e:u
ção parcial ou final dos empreendImentos, em condlçoes
técnicas satisfatórias e em concordância com os projetos
e especificações aprovados.
Art. 13. Compei~ ao Conselho Deliberativo:
a) formular, com base nos trabalhos técnicos da Se~
cretaria Executiva, as diretrizes da política de desenvolvimento do Nordeste;
b) aprovar. e encàminhar ao Presidente da Repúb.lica
o projeto do plano diretor e os atos das respecllvas
revisões;
c) acompanhár a execução dos programas e projetos
integrantes do plano diretor, podendo designar, dentre
seus membros, comissõcs especiais para fazê-lo;
d) sugerir a adequação dos planos es.taduais de ?~
senvolvimento ã orientação do plano diretor e ell1ltír
parecer sobre QS mesmos, quando solicitado pelos respectivos governps;
e) suorneter à\ aprovação do Presidente da República
plano especial d~ obras, de abastecimento e de assistência às populaçpes flageladas, para ser executado na
emergência da sêca;
.
f) pronunciar-s~ sobre proposições da Secretana
Executiva, no caso do art. 14, letra i, e encaminhar
aos poderes competentes sugestões a respeito;
.
g) opinar sobre a elaboração e execução de projetos
de interesse específico do Nordeste, a cargo de úrgã~s
federais que operem na região, ou que tenham de rea!lzaNe mediante o financiamento de instituições oficiais
I
_
de crédito;
h) apreciar o relatório anual sobre a execuçao do
plano diretor, encllminhando-o, no prazo legal, ao Presidente da Repúb)ica;
i) propor ao Presidente da República, aos Ministros
de Estado c aos dirigentes de órgãos ministeriais subordinados à Presidência da República a adoção de medidas tendentes a f~cilitar ou acelerar a execução de programas, projetos b obras relacionados com o desenvolvimento do Nordeste, bem como a fixação de normas
para a sua elabor.ação;
j) propor ao Presidente da República:
1) a concessão de câmbio favorecido ou de custo.
ou a autorização para o licenciamento de importação
sem cobertura cambial, prevista no Capítulo V do Decreton' 42.820, de 16de dezembro de 1957, para equipal'l).cntos destinados ao Nordcste, inclusive implementos
agr(colas, considerados essenciais ao desenvolvimcnto
da região;
.
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.2) a declaração de prioridade em relação a equipamentos destinarias ,ao Nordeste, para efeito da concessão de isenção rle impostos c taxas dc importação, nos
termos do art. 18;
3) a declaração de ser do interesse do desenvolvimento regional a extração e industrialização de minérios
no Nordeste, nos termos do art. 19;
4) a concessão d~ 50% (cinqüenta por ccnto) das
divisas conversíveis provenientes das exportações do
Nordeste, para a importação de bens necessários ao
desenvolvimento regional.
§ I' O Conselho Deliberativo deliberará por maioria
de votos, sob a presidência de um dos seus membros,
escolhido na forma estabelecida no Rcgimento Interno
da Sudene.
§ 2" O Conselho Deliberativo podcrá reunir-se fora
da sede da Sudene, em diferentes locais da região, ou
na Capital da República. .
Art. 14. Compete à Secretaria Executiva:
a) elaborar o projeto do plano diretor e preparar
.os atos de rcvisão anual do mesmo, submetendo-os ao
Conselho Deliberativo;
b) coordenar a ação de outros órgãos ou entidades,
para a elaboração de programas e projetos que se enqúadrem no plano diretor;
c) coordenar e fiscalizar a execução dos programas
e projetos que consubstanciarem as diretrizes do plano
diretO{;
d) ell\,borar relatório anual sobre a execução do plano
diretor e ~ubmetê·lo ao Conselho Deliberativo;
e) preparar, encaminhando-o ao Conselho Deliberativo, plan0. de obras, de abastecimento e de assistência, para ser 'executado na emergência da sêca;
f) superintender e fiscalizar, na ocorrência da sêca,
a ação dos órgãos e serviços federais sediados na região,
para exccução dc plano especial de obras, abastecimento e assistência;
g) elaborar ou contratar a elaboração de projetos
e dar assistência técnica a órgãos federais, estaduais
e municipais na elaboração .de programas e projetos
que objetivem o desenvolvimento do Nordcste;
h) executar os projetos que forem diretamente atribuídos à Sudene;
i) interessar grupos privados em participarem dos
projetos· compreendidos no plano diretor;
j) examinar proposições que se relacionarem com
os problemas de desenvolvimento do Nordeste ou que
estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa
região, encaminhando o seu estudo ao Conselho Deliberativo para o devido pronunciamento;
I) elaborar ou contratar a elaboração de estudos para
o estabelecimento e a reformulação periódica do plano'
diretor;
m) articular-se com os órgãos federais que operam
no Nordeste, a fim de coordenar-lhes a ação e possibilitar seu melhor rendimento:
n) assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o das
informações, estudos e projetos que se fizerem necessários ao exercício das respectivas atribuições;
o) desincumbir-se das atividades administrativas necessárias ao exercício das atribuições da Sudene;
p) apresentar, trimestralm'ente, ao Conselho Deliberativo, para as Providêllcias que o mesmo julgar convenientes, relatório sintético de suas atividades,
Art. 15. A Sudcne utilizará, em regra, pessoal requisitado, que trabalhará,·sempre que possível, em regime de tempo integral, podendo, n!"sse caso, o seu salário
ser complementado, até 100% (cem por cento) 'dos respectivos vencimentos, mediante aprovação do Presidente da República e publicação no Diário Oficial.
§ l' Poderá também a Sudene contratar, dentro dos
recursos que lhe forem atribuídos, pessoal especializado
para a realização de serviços técnicos,.o qual ficará
sujeit6 às normas da legislação trabalhista.
§ 2' A Secret,!ria Executiva poderá ter igualmçnte,
além dos servidores requisitados, pessoal próprio, para
os seus serviços administrativos. o qual constaní dc tabel!l previamente aprovada pelo Presidente da República
e publjcada no Diário Oficial.
, § '3"O,pessóal próprio, de' que trata o parágrafo anterior, somente poderá ser admitido mediante prova pú'blica:de hal;lilitação, vedado o preenchimento'de cal'gos
ou funçõ-es.it título precário.
' ,
'
Art.' ~6. Para efeito d\l execução dos projetos de sua
competência, ou por ela~aprovados, poderá a Sudene

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

promover, na forma da lei, desapropriações pornccessidade ou utilidade pública, ou por interesse social.
Art. 17. A Sudene gozará das isenções tributárias
deferidas pela legislação vigente aos órgãos da administração pública,
Art. 18. Fica isenta de quaisquer impostos e taxas
a importação de equipamentos destinados ao Nordeste,
considerados preferencialmente os das indústrias de base e de alimentação, desde que, por proposta da Sudene
ou ouvido o parecer da mesma, sejam declarados prioritários em decreto do Poder Executivo.
Parágrafo tínico. A isenção de que trata este artigo
não poderá beneficiar máquina e equipamentos:
a) usados ou recondicionados;
b) cujos similares no País, com esse caráter registrados, tenham produção capaz de atender, na forma adequada e reconhecida pela Sudene, às necessidades da
execução de desenvolvimento do Nordeste.
Art. 19. Revogado o disposto no art. 72 da Lei n'
3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar
com a seguinte redação o art. 35 da Lei n' 2,973. de
26 de novembro de 1956:
"Art. 35. As indústrias químicas que aproveitem
matéria-prima local, ou indústrias de outra natureza que também a utilizem, nomeadamente as indtístrias de fertilizantes, celulose, álcalis, côcos,
óleos vegetais e fibras nativas, beneficiamento e
metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio, magnésio,
cobre, cromo, manganês, chumbo, zinco, ilmenita
e de outros minérios cuja extração·e industrialização sejam declaradas de interesse do desenvol- ,
vimehto regional, localizadas no Norte e no Nordcste do País, inclusive Sergipe e Bahia, ou que
venham a ser instaladas nessas regiões, pagarão,
com redução de 50% (cinqüenta por cento). o imposto de renda e o adicional sobre os lucros em
relação ao capital e às reservas, até o exercício
de 1968, inclusive."
§ l' As novas indústrias, previstas neste artigo, que
se tenham instalado a partir da vigência da Lei n' 2.972,
ou venham a instalar-se até 31 de dezembro de 1963,
ficarão iscntas do imposto de rcnda e adicional até 31
de dezembro de 1968, desde que não exista indústria,
na região, que utiliza matéria-prima idêntica ou similar
e que fabrique o mesmo produto em volume superior
a 30% (trinta por cento) do consumo aparente regional,
ou desde que as existentes já se beneficiem dos favores
do presente parágrafo.
§ 2' São dcdutíveis, para efeito de imposto de rcnda,
as despesas atinentcs a pesquisas minerais realizadas
nas regiões do Norte e do Nordeste, inclusive Sergipe
e Bahia, por concessionários de pesquisa ou lavra e
por empresas de mineração legalmente organizadas.
§ 3' A declaração de tratar-se de minérios cuja extração e industrialização sejam do interesse do desenvolvimento region,al far-se-á em decreto do Podcr Executivo, mcdiante proposta da Sudene, no que se referir
ao Nordeste, inclusive Sergipe e Bahia. '
Art. 20. As dotações orçamentárias e os créditos adicionais destinados diretamente à Sudene, quer para o
funcionamento de seus órgãos, quer para a execução
de projetos a seu cargo, serão antomaticamcnte registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Naciona1.
§ l' ,Q Tesouro Nacional depositará a importãncia
dessas dotações e ,créditos no Banco do Brasil S/A,
ou no Banco do Nordeste do Brasil S/A, em conta
especial, à disposição da Sudene.
: § 2" Os saldos das dotações e créditos a que se refere
estc artigo, quando não utilizados, serão escriturados
,como restos a pagar.
§. 3~ O Superintendente da Sudene apresentará ao
Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada
ano, a prestação de contas das despesas efetuadas no
exercício anterior.
Art. 21. O patrimônio da Sudene é constituído pelo
acervo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste
(Decreto n' 45.445, 'de 20 de fevereiro de 1959), incluídos os seus havcres, bens móveis, documentos e papéis
do seu arquivo, que a ela serão incorporados na 'data
do seu recebimento.
Art. 22. É transferido para a Sudene o saldo da dotação global constante do orçamento da, despesa para
o exercício de 1959, n.o Subanexo 3.01.02, Verba 1.0.00,
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Consignação 1.6.00, Subconsignação 1.6.23 - Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços
e trabalhos específicos, item 3 - Despesas de qualquer
natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho
para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto n'
40.554, de 14 de dezembro de 1956), inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas
e sociais.
Art. 23. Para a execução das atribuições conferidas
à Sudene nos arts. 14 e 15 desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a abrir crédito especial até a importância
de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros).
Art. 24. Enquanto não for instituído o plano diretor
previsto no art. 8". a Sudene poderá promover a execução de projetos e planos parciais a serem integrados
naquele, os quais serão estabelecidos em lei, com a
indicação d~s respectivos recursos.
Art. 25. E o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de Cr$ 1.000.000.000,00
(um bilhão de cruzeiros), à conta do qual correrão,
na forma da legislação vigente, as despesas com os pIanos e projetos a que se refere o artigo anterior, sem
prejuízo de recursos mais amplos e específicos que lhes
forem atribuídos nas lei!; que os estabelecerem.
Ar!. 26. Será colocada à disposição da Sudene, trimestralmente, em conta espccial no Banco do Brasil
S/A, importância nunca inferior a 50% (cinqüenta por
cento) do valor dos ágios arrecadados, na forma da
legislação em vigor, mediante a venda de divisas provenientes da exportação de mercadorias oriundas dos Estados a que se refere o § 1" do art. 1', deduzidas as
bonificações concedidas a exportadorcs da região.
Parágrafo único. As importâncias depositadas nos
termos deste artigo serão aplicadas, sempre que possível, em projetos que visem fortalecer a economia de
exportação dos Estados da região.
Art. 27. Nenhum projeto de financiamento ou aval,
destinado a investimentos para o desenvolvimento econômico do Nordcste, enquadrado no plano diretor, poderá ser aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou pelo Banco do Nordeste do
Brasil S/A, sem que sobre o mesmo se manifeste a
Sudene, mediante parecer da sua Superintendência, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. O estudo e o encaminhamento dos
projetos a que sc refere estc artigo, terão prioridade
tanto na Sudene como nos mencionados estabelecimentos de crédito.
Art. 28. O Banco do Nordeste do Brasil S/A aplicará
pelo menos 70% (setenta por cento) de seus recursos
em empréstimos especializados, com o prazo mínimo
de seis meses, e nos termos do art. 8" da Lei n' 1.649,
de 19 de julho de 1952,
Art, 29. Os recursos correspondentes a 2% (dois por
cento) da renda tributária da União previstos no art.
198 da Constituição, serão aplicados preferencialmente
em obras de açudagem, irrigação, perfuração de poços
tubulares e construção de rodovias, na área compreendida no Polígono das Sêcas e não poderão ser reduzidos
por ato do Poder Executivo,
Art. 30. Dentro de sessenta dias, o Poder Executivo
expedirá regulamento para a execução desta lei.
Art. 31. Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1959; 138' da
Independência e 71" da República, - JUSCEI;INO KUBITSCHEK - Armando Falcão - Jorge do Paço Mat·
toso Maia - Henrtque Lott - Horácio Lafer - S.
Paes de Almeida - Ernani do Amaral Peixoto - Mário
Menghelli - Clóvis Salgado - Fernando Nóbrega Francisco de Mello - Mário Pinotti.

PROJETO DE LEI
N9 4.374, DE 1989
(Do Sr. Lézio Sathler)
'Dispõe sobre a inclusão de "Educação p~ra a
Segurança do Trânsito" nos programas de ensino
de l' e 2' graus.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 3.335, de 1989, \
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o Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica incluída. como matéria curricular
obrigatória nos programas de ensino de )" e 2' graus.
conteúdo de "Educação para a Segurança do Trânsito".
Art. 2' A matéria de que trata o artigo anterior
será ministrada como parte integrante da programação
das disciplinas correlatas à Segurança do Trânsito, não
constituindo uma disciplina isolada e obrigatória.
. Art. 3' O Poder Executivo. através de seu 6rgão
competente, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua vigência.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A filosofia da educação não vacila em reconhecer
que um dos grandes problemas da educação moderna
é a desumanização do conteúdo do ensino.
Por isso mesmo. a própria filosofia da educação se
debruça, cada vez mais, sobre as crises da civilização.
Crises essas decorrentes dos avanços tecnológicos
que, se por um lado. trouxeram o progresso, facilitando
a vida do ser humano, por outro lado, se constituíram
em verdadeiras ameaças a sua própria segurança de
vida.
A indústria automobilística é um exemplo claro desse
dualismo. O crescimento acelerado na produção de veículos automotores atendeu aos reclamos da dinâmica
do progresso. Encurtando distâncias e propiciando o
ganho de tempo, além do conforto, os automóveis, produzidos aos milhões. em pouco tempo invadiram as
cidades, facilitando a vida de muitos indivíduos e dificultando a de muitos outros.
Nos grandes centros, além dos congestionamentos
e da poluição, que já tornam a vida insuportável, o
trâsito já se constitui numa ameaça, não apenas à segurança. como à própria vida das pessoas.
Tamanha é a seriedade do problema, que a Constituição Federal de 1988 prevê (art. 23. inciso XII) o
estabelecimento e implantação de política de educação
para a segurança do trânsito.
Nesse aspecto, a escola tem uma tarefa importante
como transmissora de educação. cultura, formação de
hábitos e aptidões entre gerações e gerações.
A educação, como uma forma de satisfação das aspirações humanas, implica o conhecimento das normas
sociais c o seu cumprimento. como veículo de libcrtação
e segurança.
Assim, a educação para a segurança do trânsito, nada
mais é que o conhecimento e cumprimento das normas
estabelecidas, como meta de cada indivíduo em particular, e da coletividade em geral.
Considerando a dimensão e o alcance da matéria proposta neste projeto de lei, confiamos na sua aprovação
por parte dos ilustres membros do Congresso Nacional.
Sala das Sessões,
de 1989. - Deputado
Lézio Sathler.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

····· ·..··..··..···..···:rf:rüi:ü·iú..···..·

N' 4.375, DE 1989
(Do Sr; Milton Reis)
Introdnz nos cnrsos snperiores a cadeira "Cultura Brasileira".
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Rednçãó (ADM); c de Educação, Cultura, Esporte e
Turismo - art, 24. lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Constará, obrigatoriamente, do currículo
dos cursos superiores a cadeira de Cultura Brasileira.
Art. 2' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de cento e vinte dias.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Jnstificação
Na sua recente reunião em Brasília. durante o Encontro dos Escritores Latino-Americanos, o Fórum Intersindical dos Escritores deliberou pugnar pela reintrodução da disciplina Cultura Brasileira. em caráter obrigatório, no currículo de todas as áreas do ensino superior.
Embora as universidades gozem de plena autonomia
didática, cumpre arwnlegislação federal disciplinar os
fundamentos da educação nacional em todos os graus,
muito embora a criação da cadeira que propomos deva
ter sua regulamentação promovida pelo Governo Federal, por intermédio do Ministério da Educação, que
poderá interferir no sentido da substituição da disciplina
de Estudo dos Problemas Brasileiros por uma programação mais orgânica, configurada na amplitude dos
temas propostos na cadeira de Cultura Brasileira.
Não se pode negar o caráter estrutural da nova matéria, além do que o Estudo dos Probleri1as Brasileiros,
pelo seu ecletismo e conteúdo político e ideológico,
se tornou impraticável no plano universitârio, tendendo
a ser absorvida por outras disciplinas ou simplesmente
extinta.
Isso o que pretendemos evitar.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1989: - Dcputado Milton Reis.

PROJETO DE LEI
N' 4.376, DE 1989
(Do SI. Aluízio Campos)
Reconhece de utilidade pública a Associação Promocional do Ancião D. Licota Carneiro da Cunha
Maroja (Aspa), no Mnnicípio de Santa Rita, Estado,
da Paraíba,
(À Comissão de Constituição e Justiça e Redação
- art, 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. t' É reconhecida de utilidade pública a Associação Promocional do Ancião D .. Licota Carneiro da
Cunha Maroja (Aspa). no Município de Santa Rita.
Estado da Paraíba.
ArL 2'" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
J nstificação

.

Da Organização do Estado

CAPÍTULO II
Da União

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

PROJETO DE LEI

.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
XII - estabelecer e implantar política de educação
para a segurança do trãnsito.

A Associação Promocional do Ancião D. Licota Carneiro da Cunha Maroja (Aspa), localizada no Conjunto
Mutirão, Alto das Populares, no Município de Santa
Rita, tem por finalidade prestar assistência à velhiec,
às pessoas portadoras de deficiência, bem como atender
à comunidade, de modo geral, nos seus vários aspectos
sociais, como sejam: o moral, o profissional, o educacional e o religioso.
Os serviços assistenciais da Associação compreendem:
a) assistência médica e odontológica;
b) profissionalização;
c) clube de pais, mães c jovens; e
d) festas populares em benefício da entidade.
A entidade, para alcançar seus objetivos, conta com
verbas, auxílios e subvenções concedidos por órgãos
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oficiais, mensalidades 'dos associados. contribuições de
clubes de serviços e d.;' pessoas beneméritas.
Através da Lei n' 5'-183: de 18 de setembro deste
ano, a Aspa já foi reconhecida de utilidade pública
pelo Estado da Paraíba.
Trata-se, assim, de uma associação que, com poucos
recursos, trabalha pelo bem da comunidade e que necessita do reconhecimento de utilidade pública a nível federal para que possa dar continuidade 'a uma obra tão
importante para a população daquela localidade.
Esperamos contar com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação desse projeto.
Sala das Sessões, - Deputado Alnízio Campos.

PROJETO DE LEI
N' 4.377, DE 1989
(Do Sr. Hermes Zancti)
Altera o parágrafo único do art. l' da Lei n'
7.6i.s, de 13 de novembro de 1987, que dispõe sobre
o~ preços mínimos da ~va.
(As Comissões de Constituição e Justiça e Redação
(ADM); e de Agricultura e Política Rural- art.
24. lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O parágrafo único do art. I' da Lei n" 7.628,
de 13 de novembro de 1987. passa a vigorar com 'a
seguinte redação:
"Art. l'

..

Parágrafo tinico. Os preços mínimos serão corri.
gidos até a data do pagamento da uva. calculando-se reajuste diário. a partir do dia subseqüente
ao da sua fixação."
Art. 2'
cação.
Art. 3"

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A Lei n' 7.628/87 prevê a correção dos preços mínimos da uva mensalmente, conformc reivindicação do
setor vitícola na época.
Atualmente, com inflação superior a 1% (um por
cento) ao dia, os produtores estão tendo prejuízos quando recebem o pagamento da uva no final do mês.
Para atender aos anseios dos viticultores, especialmente da Comissão Estadual da Uva do Rio Grandc
do Sul, sediada em Farroupilha, estamos prop,ondo a
alteração do parágrafo único do art. l' da referida lei
para que a correção dos preços da uva tenha índices
mais favoráveis ao produtor.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1989. - Deputado Hermes Zaneti.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N' 7.628.
DE 13 DE NOVEMBRO DE 1987
Dispõe sobre os preços mínimos da uva.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Os preços míniIIlDs da uva serão fixados
de agosto a novembro ç1e cada ano, para a safra seguinte, de conformidade com o disposto no Decreto-Lei
n' 79, de 19 de dezembro de 1966.
Parágrafo tinico. Os preços mínimos serão corrigidos até a data do pagamento da uva. calculando-se
(vetado) reajuste mensal. a partir do mês subseqüente
ao de sua fixação, (vetado).
Art. 2' No ato da entrega da uva. o comprador
emitirá documento hábil fixando a data de pagamento
do produto.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as alíneas e (vetado), do §
2' do art. l' da Lei n' 7.298, de 28 de dezembro de
1984, e demais disposiç.ões em contrário.
Brasília,13 de novembfo de 1987; 166' da Indenpendência e 99' da Reptilbica. - JOSÉ SARNEY - Lázaro
Ferreira Barbosa.
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PROJETO DE LEI
Nç 4.378, DE 1989
(Do Sr. Jos6 Maria Eymael)
Modil1ca o art. 5' do Decreto-Lei n' 55, de 18
de novembro de 1966, que "define a Política Nacional de Turismo, cria o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo e dá outras
providências".
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e de Economia, Indústria e Com6rcio
- art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. ,5' do Decreto-Lei n' 55. de 18 de
novembro de 1966, alterado pelas Leis n's 5.469, de
8 de julho de 1968, e 7.174, de 14 de dezembro de
1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5' O Conselho Nacional de Turismo, presidido pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Industrial, Ciência e TecnoÍogia, terá a seguinte
composição:
'
I - Presidente da Empresa Brasileira de Turismo;
II - Delegado do Ministério das Relações Exteriores;
IH - Delegado do Ministério dos Transportes;
IV -Delegado do Ministério da Aeronáutica;
V - Delegado do Ministério da Fazenda;
VI - Delegado do Ministério da Cultura;
VII - Delegado do Ministério da Agricultura;
VIII - Delegado do Instituto Brasileirado Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis;
IX - Delegado do Ministério do Interior;
X-Delegado da Secretaria de Planejamento e
Coordenação da Presidência da República;
XI - Delegado do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;
XII - Representante dos Agentes de Viagens;
XIII - Representante dos Transportes Rodoviários;
XIV - Representante dos Hoteleiros;
XV - Representante da Confederação Nacional
do Comércio;
XVI -,- Representante dos Órgãos Oficiais de Turismo Estaduais;
XVII - Representante dos Transportes Aéreos;
XVIII - Representante das Empresas Organizadoras de Eventos;
XIX - Representante de Profissionais e Bacharéis
de Turismo;
XX - Representante das Empresas de Animação
Turística Entretenimento e Lazer;
XXI - Representante dos Centros de Convenções
e Feiras;
XXII - Representante dos Restaurantes Turísticos;
XXIIl- Representante de Jornalistas de Turismo;
XXIV - Representante das Empresas de Camping;
XXV - Representante de Locadoras de Automóveis."

Art. 2' O Poder Executivo regulamentará esta lei,
no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação, estabelecendo inclusive a duração do mandato e a forma de.
designação dos representantes da iniciativa privada,
bem como de seus respectivos suplentes,
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O projeto de lei que ora temos a honra de submeter
à consideração dos nobres, Pares desta Casa procura
atender a uma justa reivindicação do setor de Turi~mo
no Brasil.
Pretendem todos aqueles que trabalham nessa área
a paridade dos membros do Conselho Nacional de Turismo, para a agilização do desenvolvimento de tão importante atividade.
Ora, considerando a evolução do seguimento econômico do Turismo nacional como grande gerador de empregos e riquezas para o País; o nível de dedicação
das empresas, dos empresários e das associações de
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classe da área de Turismo, visando à evolução da atividade, e considerando ainda a diversificação dos objetivos de todos aqueles que de qualquer forma se encontram ligados ao setor, seu grau de especialização e a
necessidade de participarem, através de seus representantes, na tomada de decisões do CNTUR, endossamos
sugestão no sentido de modificar-se a composição daquele órgão, criado pelo Decreto-Lei n' 55, de 18 de
novembro de 1966. Sua composição, todavia, modificada primeiro pela Lei n' 5.469, de 1968, e depois pela
Lei n' 7.174, de 1983, não inclui entre seus membros,
por exemplo, representantes do Ibama, do Ministério
da Cultura e dos órgãos oficiais de Turismo dos Estados,
sem falar-se nos representantes de diversos segmentos
da atividade turística, como das empresas de animação
turística, entretenimento e lazer, ou dos centros de convenções e feiras, apenas para citar duas omissões..
Dessa forma se nos afigura perfeitamente justificável
a modificação introduzida por nosso projeto, para o
qual pedimos o apoiamento de todos os Parlamentares,
para que, no mais curto espaço de tempo possível, se
transforme em lei.
Sala das Sessões,
- Deputado José Maria
Eymael.

- Representante dos Agentes de,.viagens;
- Representantes dos Tr!!nsportatlores; e,
- Representantes da Indústria Hoteleira.
Art. 2" O Ministro da Indústria e .do Comércio, na
qualidade de Presidente do Conselho, será substituído
em suas faltas ou impedimentos por representante de
sua livre escolha, com as prerrogativas conferidas pelas
alíneas, do art. 7" do Decreto-Lei n'! 55, de'18 de novembro de 1966.
Parágrafo único. Os <!elegados dos Ministérios e da
Diretoria do Patrimônio Historico e Artístico Nacional
e seus suplentes serão designados pelos respectivos Ministros.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art, 4\' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1968; 147' da Independência
e 80' da República. - A. COSTA e SILVA - José
de Magalhães Pinto - Antônio Delfim Netto - Mario
David Andreazza - Tarso Dutra - Carlos Alberto Huet
de Oliveira Sampaio - Edmundo de Maced.o Soares
- João Paulo dos Reis Velloso.

LEGISLAÇÃO CITADA, ÁNEXADA
PELA Co.ORDENAÇÃOpAS
COMISSOES PERMANENTES
DECRETO-LEI N" 55,
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966
Define a política nacionlll de turismo, cria o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira
de Turismo, e dá outras providências.

Modifica o art. 5° do Decreto-Lei n' 55, de 18
de novembro de 1966, que "define a política nacional de turismo, cria o Couselho Nadon!!1 de Turjsmo
e a Empresa Brasileira de Turismo, e dá outras
providências" •
O Presidente da República, faço saper que o Con"
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' O ·art. 5' do Decreto-Lei no 55, de 18 de
novembro de 1966, alterado pela Lei ,n' 5.469, de 8
de julho de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação, revogados os seus parágrafos:
"Artf 5' O Conselho Nacional de Turismo,
presidido pelo Ministro de Es'tado da Indústria e
do Comércio, terá a seguinte composição:
- Presidente da Empresa Brasiléira de Turismo;
-:-Delegado do Ministério ·das· Relações Exte·
riores;
-Delegado do Ministério dos Transportes;
- Delegado do Ministério da Aero- náutica;
- Delegado do Ministério da Fazenda;
- Delegado do Ministério da Agricultura;
- Delegado do Ministério do Interior;
- Delegado da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República;
-Delegado do Institúto do Pàtrimônio Histórico e Artístico Nacional;
- Representante dos Agentes de Viagens;
- Representante dos Transportadores;
- Representante dos Hoteleiros;
- Representante da Confederação Nacional do

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

cútTü"L6·ji"···..·

.

Do Conselho Nacional de Turismo

...Art." 5..··O'c~~~~ú~~ N~~i~~'~i 'd~ T~;';~~~:'p;~~;d;d~
pelo Ministro da Indústria e dó Comércio, constituído
de delegados de órgãos federais e representantes de
iniciativa privada terá composição:
- Presidente da Empresa Brasileira de Turismo;
-Delegado do Ministério das Relações Exteriores;
- Delegado do Ministério da Viação e Obras PÚblicas;
- Delegado do Ministério da Aeronáutica e Deleg<tdo da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional;
- Representante dos Agentes de Viagens;
- Representante dos Transportadores;
- Representante da Indústria Hoteleira.
§ l' Em suas faltas ou impedimentos, o Ministro
da Indústria e dQ Comércio, na sua qualidade de Presidente do Conselho, será substituído pelo Presidente
da Empresa Brasileira de Turismo.
§ 2' Os representantes da iniciativa privada terão
um mandato de 3 (três) anos e serão escolhidos e designados pelo Ministro da Indústria e do Comércio, entre
os nomes constantes de listas tríplices, apresentadas
pelos agentes de viagens, transportadores e indústria
hoteleira, devendo ser escolhidos no mesmo ato, os
respectivos suplentes.
LEI N' 5.469,
DE 8 DE JULHO DE 1968

LEI N° 7.174,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983

Comércio."

Art. 20 O Poder Executivo regulará a duração do
mandato e a forma de designação dos 'representantes
dos agentes de viagens, transportadores e hoteleiros
e da Confederação Nacional do ComérCio, bem como
dos seus respectivos suplentes.
.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1983; 162' da Independência e 95" da República. - JOÃO FIGUEIREDO
- .João Camilo Penna.

Dispõe sohre o Conselho Nacional de Turismo.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1" O Conselho Nacional de Turismo, presidido
pelo Ministro da Indústria e do Comércio, e constituído
nos termos do art. 5' do Decreto-Lei n' 55, de 18 de
novembro de 1966, passa a ter a seguinte composição:
- Presidente da Empresa Brasileira de Turismo;
- Delegado do Minist6rio das Relações Exteriores;
- Deregado do Ministério dos Transportes;
- Delegado do Ministério da Aeronáutica;
- Delegado do Ministério da Fazenda;
-.,. Delegado do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral;
-'Delegado da Diretoria do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional;

PROJETO DE LEI
Nç 4.379, DE 1989
(Do Sr. José Maria Eymael)
Cria o Sistema Nacional de Saneamento B.ásico
e dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 3.813, de 1989.)
O Congresso Nlicional decreta:
CAPÍTULO I
O Sistema Nacional de Saneamento Básico
Art. I' Fica criado o Sistema Nacional de Saneamento Básico, que deverá integrar órgãos e entidades
federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais,
com responsabilidades normativas, deliberativas, de
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planejamento, executivas e de controle no setor de saneamento básico, cujos representantes formarão, em
níveis local, regional, metropolitano, estadual, macroregional e nacional conselhos de coordenação vinculados cntrc si para a articulação das respectivas diretrizes e investimentos, atendendo sempre aos objetivos
do desenvolvimento econômico-social em todos os níveis.
§ I" O Sistema Nacional de Saneamcnto Básico
terá como órgão máximo de coordenação geral o Conselho Nacional de Saneamento Básico, normativamente
vinculado ao Congresso Nacional de Desenvolvimento
Urbano, órgão colegiado vinculado ao Ministério do
Interior, no qual será representado.
§ 2' O Sistema Nacional de Saneamento Básico
deverá ser regulamentado de forma a garantir que,
de modo sucessivo e progressivo, os conselhos de coordenação das instãncias de nível superior tenham representação, voz e voto nos conselhos de coordenação das
instâncias de nível imediatamente superior, até o órgão
máximo de coordenação geral, meI1cionado no parágrafo anterior.
§ 3' Em caso de interesse justificado ou de conflitos, os conselhos de coordenação das instâncias de nívél
inferior poderão representar, diretamente ou em grau
de recurso. perante os conselhos de coordenação das
instâncias de nível imediatamente superior nos quais
não tenham representação direta.
§ 4' Os conselhos de coordenação terão caráter
normativo e deliberativo. competindo-lhes, dentre outras atribuições a serem fixadas em regulamento, o estabelecimento dc parâmetros e padrões de qualidade referentes aos serviços de saneamento básico, cujos critérios
operacionais deverão atender à satisfação das necessidades dos usuários, e prioritariamente às exigências de
garantia de saúde pública.
§ 5' Os conselhos de coordenação serão constituídos de forma a asscgurar a represel)tação de associações
da sociedade civil e entidades que tenham atividades
ligadas ao setor.
§ 6' O Conselho Nacional de Saneamento Básico
e os conselhos de coordenação terão o apoio técnico
de órgãos ou entidades a serem definidos em regulamento, em cada 'nível de representação.
§ 7" É assegurada a representação do Ministério
da Saúde no Conselho Nacional de Saneamento Básico.
CAPÍTULO II
Do Conselho Nacional de Saneamento Básico
Arf. 2' O Conselho Nacional de Saneamento Básico contará com uma Secretaria Executiva e terá, dentre
outras. as seguintes atribuições:
I - definir políticas que deverão orientar o desenvolvimento do setor de saneamento básico;
li - formular diretrizes, articular e acompanhar as
ações plurianuais de saneamento básico e determinar
as providências necessárias a sua implantação;
III - orientar a compatibilização dos orçamcntos
plurianuais do setor com as diretrizes e prioridades do
Governo Federal;
IV - aprovar os planos integrados de saneamento
básico plurianuais e anuais da União;
V - avaliar e propor programas integrados de desenvolvimento urbano, saúde pública, recursos hídricos e
controle de poluição das bacias hidrográficas;
VI - definir critérios que propiciem a uniformização
das propostas estaduais, macrorregionais, metropolitanas, regionais e municipais;
VII - estabelecer critérios que possibilitem a adequada distribuição dos recursos financeiros disponíveis
a nívc! federal;
VIII - discutir altcrnativas para a adequação institucional do se~or cQm vistas ao alcance de metas;
IX - participar da elaboração das diretrizes para o
gerenciamento de recursos hídricos e para o estabelecimento de critérios de outorga de direitos de seu uso;
X - estabelecer os critérios gerais de tarifação para
o setor, observadas as disposições desta lei;
XI - recomendar medidas que visem ao aperfeiçoamento da capacitação tecnológica e de recursos humanos do País no setor de saneamento básico.
CAPíTULO III
Dos Serviços de Saneamento Básico
Art, 3' Os serviços de saneamento básico serão

Dezembro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

prestados pelo Poder Público, mediante execução direta
ou delegada, através de concessões ou permissões, visando ao atendimento adequado à população urbana
e rural, em relação a abastecimento de água. coleta
e disposição de esgotos e dc resíduos sólidos, limpeza
pública, drenagem, controle de vetores para proteção
da saúde pública e garantia da boa qualidade das águas
superficiais e subterrâneas.
Art. 4" A União. os Estados, o Distrito Federal
e os municípios formularão diretrizes para a gestão dos
respectivos sistemas de saneamento básico, assegurando, conforme os critérios definidos pelo Conselho Nacional de Saneamento Básico. a compatibilização das
prioridades do setor e a necessária articulação na elaboração de seus planos plurianuais. tendo sempre como
base a orientação planejada na qual deverão ser considerados de forma integrada todos os fatores de desenvolvimento urbano. rural, regional, metropolitano e do
meio ambiente.
Parágrafo único. As diretrizes e investimentos relacionados com o sistema e a prestação dos serviços de
saneamento básico, ao atender a objetivos integrados
e peculiaridades em níveis local. regional. metropolitano, macrorregional, estadual e nacional, deverão ser
harmonizados com:
I - as diretrizes do desenvolvimento urbano. em todos os níveis;
II - as características e o melhor aproveitamento da
estrutura físico-territorial das bacias hidrográficas, e dos
respcctivos recursos hídricos;
III - as condições, organização e demandas sócio-econômicas correspondentes, inclusive das áreas rurais,
compreendendo especialmente as atividades industriais
e agropastoris;
IV - as diretrizes para a preservação e conservação
do meio ambiente;
V - as exigências de proteção C melhoria da. saúde
pública;
VI- as diretrizes de implantação ou regularização
de núcleos habitacionais, especialmente para os segmentos de baixa renda.
Art. 5,' Os serviços de saneamento básico, de competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios, serão definidos quanto à titularidade de sua organização e prestação, eonforme o
interesse nacional, estadual, distrital ou local a que os
mesmos atendam.
§ l' A prestação direta ou delegada de serviços de
saneamento básico pelo município não exclui a prestaçãp originária e concomitante de parcela deles pelo nível
de governo supralocal, quando atenda a interesse respectivo.
§ 2' A execução parcelada das obras e dos serviços
de saneamento básico por entes públicos diferentes,
atendendo aos respectivos interesses, especialmente nas
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. será programada e realizada de modo integrado
ou unificado, na qualidade de função pública de interesse comum, obedecidas as normas e deliberações do
conselho de coordenação correspondente.
§ 3" A concessão ou permissão de serviços de saneamento básico, ou de parte deles, poderá ser outorgada
a pessoas jurídicas de direito público ou privado, nas
condiçôes que melhor atendam à prestação ampla, eficicnte e adequada desses serviços.
Ar!. 6" As diretrizes e medidas relacionadas com
o setor do saneamento básico ser.ão estabelecidas de
forma integrada com as demais atividades e funções
ppblieas, assegurando-se: .
'I - a captação de recursos financeiros e a reserva
orçamentária suficiente e adequàda às prioridades dos
investimentos previstos nos planos plurianuais de saneamento; e.
II - a ordenação especial das atividades públicas e
privadas. para a utilização racional da água, do solo
e do ar, de modo compatível com os objetivos da preservação e melhoria da saúde pública e do meio ambicnte.
Art. 7' Os serviços de saneamento básieo, prestados aos usuários ou postos a sua disposição, de modo
específico e divi,ível, serão remunerados mediantc:
{- taxa instituída em razão da utilização potencial
da infra-estrutura;
.

II -tarifa comada pelos serviços efetivamente prestados, a qual deverá ser diferenciada para atender à
demanda dos segmentos menos favorecidos da população.
§ 1" As taxas e tarifas serão instituídas e cobradas
de conformidade com a definição do ente público titular
dos s-erviços de saneamento básico. tendo em conta
as peculiaridades locais e regionais e as condições e
possibilidades sociais e econômicas verificadas no âmbito territorial onde serão prestados.
§ 2" O disposto neste artigo apliear-se-á sem prejuízo de eventual instituição de contribuição de melhoria.
CAPÍTULO IV
Do Fundo Nacional de Saneamento Básico
Ar!. 8' Fica eriado o Fundo Nacional de Saneamento Básico (FNS), destinado a financiar os investimentos a que se refere a presente lei.
Ar!. 9" São beneficiários do FNS a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios sempre que
oferecerem a contrapartida correspondente nos termos
da regulamentação pertinente.
Art. 1.0. As programações anuais e plurianuais do
FNS serão submetidas aos órgãos colegiados componentes do Sistema Nacional de Saneamento Básico. cabendo ao Conselho Nacional de Saneamento Básico
a sua consolidação.
Ar!. 11. Os recursos do FNS serão repassados aos
beneficiários a fundo sem retomo financeiro ou através
de financiamento, conforme for disposto em regulamento próprio.
Art. 12. As programações mencionadas no art. 10
deverão contemplar as atividades desenvolvidas pelo
Sistema Nacional de Saneamento Básico em percentuais
pré-determinados. a serem estabelecidos em regulamento próprio.
Ar!. 13. O FNS será constituído:
I - pelos recursos provenientes dos retornos e remuneração dos financiamentos;
II - anualmente. 'Pelas dotações orçamentárias e créditos adicionais da União;
III - pelos recursos provenientes de doações e empréstimos de organismos e entidades nacionais, internacionais e estrangeiras, públicas ou privadas, postos à
sua disposição;
IV - pelos recursos' provenientes da Caixa Econômica Federal, através do Fundo Especial da Loteria
Federal:
V - pela participação, em forma de financiamento,
de 50% (cinqüenta por cento) do saldo de aplicações
dos recursos arrecadados pelo Fundo de Garantia do
T~mpo de Serviço;
VI - por outras rendas que, por sua natureza, possam destinar-se ao FNS.
Parágrafo único. Os recursos constituintes do FNS
na forma do item V dopresente artigo serão obrigatoriamente aplieados através de financiamento.
CAPÍTULO V
Disposições Finais
Ar!. 14.
no prazo de
Ar!. 15.
publicação.
Art. 16.

O Poder Executivo regulamentará esta lei
120 (cento e vinte) dias.
Esta lei entra em vigor na data de sua
Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Recebemos, da Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo (Sabesp), apelo no sentido
de apoiar as propostas resultantes do Programa de Valorização do Setor de Saneamcnto (PVS). as quais consubstanciam sugestão de projeto de lei.
Destacam-se os seguintes dentre os argumentos que
justificam as medidas preconizadas:
- a ausência de uma política governamental que
priorize as questões relacionadas ao saneamento básico
poderá levar este setor ao colapso em curtíssimo tempo;
- as condições precárias do setor favorecem as altf;simas taxas de mortalidade infantil e as sucessivas epidemias verificadas em diversos estadoo brasileiros;
- a unificação das açõc~; mediante a institucionalização do Sistema Nacional de Saneamento, Bâ~ieo P"ymitirá chegar 11 um modelo que reverta a atual ,itUllçi\()
nacional quanto a esse setor.
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Pelas razões apresentadas, acolhemos a sugestão e
esperamos que o projeto de Jei que ora apresentamos
venha a ser aprovado com o apoio dos nobres coJegas
parlamentares.
de 1989. - Deputado
SaJa das Sessões,
José Maria Eymael.

PROJETO qE LEI
N" 4.380, DE 1989
(Da Sra. Raquel Cãndido)
Estabelece normas par~ a privatização das em·
presas públicas e de economia mista, e dá outras
providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.246, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. J" Será obrigatoriamenle submetido à apreciação do Congresso Nacional o Programa FederaJ de Desestatização da economia nacional.
Art. 2' Dependerão de autorização do Congresso
Nacional os projetos de privatização das emprcsas públicas c de economia mista.
Parágrafo único. Compete ao Poder Executivo encaminhar ao Congrcsso Nacional, separadamente, os.
projetos de privatização das empresas a que se refere
este artigo, devidamente acompanhados das respectivas
reavaliações de seus ativos reais.
Art. 3' Revogam-se as dBposições em contrário.
Justificação
O projeto ora submetido à a1preciação dos Senhores
ParJamentares visa a discipJinar, dentro do processo
de normalidade democrática, a r:\elicada e controvertida
questão da privatização das etrlpresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido, confere ao
Congresso Nacional o poder decisório final no tocante
à abertura do capitaJ dessas empresas, através da alienação de ações e transferência do capitaJ acionário ao
controJe privado.
O objetivo principal do projeto, ao condicionar a
matéria à aprovação do Poder Legislativo, é o de assegurar a ampla participação da sociedade civil, através dos
seus representantes no Congresso, de forma a resguardar os interesses nacionais.
É oportuno chamar a atenção para o caráter essencial
da mat,éria no que diz respeito à sua vinculação ao
desenvolvimento do País, tendo em vista o montante
dos investimentos, a importâncía que muitas dessas empresas possuem no c~ntcxto produtivo nacional.
Por se tratar de questão vital para a determinação
dos rendimentos da economia,: estreitamente Jigada às
opções que norteiam a adoção do modelo de desenvoJvimento, torna-se imprescindível a aplicação de critérios
transparentcs, embasf\dos em princípios de racionalidade econômica e fundamentalmente comprometidos
com os interesses da Nação.
Apenas desta forma será possível repensar adcquada
e democraticamente o modelo de desenvolvimento eco·
nômico, propiciando o indispensáveJ grau de confiabiIidade, transparência e legitimidade que o processo requer, scm incorrer/no desmanteJamento de uma infraestrutura custosamente instalada, a maioria das vezes,
com a participação de recursos captados externamentc,
cujos encargos agregados pelo serviço da dívida modificaram completa e definitivamente os rumos da economia brasileira.
Sala de Sessões. - Deputada Raquel Cândido.

PROJETO DE LEI
Ng 4.381, DE 1989
(Do Sr. Mauro Miranda)
Autoriza o Poder Executivo a criar escola agrícoJa
no Município de ltaberaí, no Estado lIe Goiás.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Finanças (ADM); e de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica autorizado a criar escola agrícola no
Município de Itaberaí, .no Estado de Goiás. .
Art. 2' A escola agrícola constante do artlgo'anterior será subordinada ao Ministério da Educação e desti-na-se a ministrar cur"os de técnica agrícola de nível
médio.

Art. 3' A implantação do núcleo de ensino instituído por esta lei subordina-se a prévia consignação,
no Orçamento da União, das dotaçõcs necessárias, bem
como da criação de cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento. porexcJusiva iniciativa
do Presidente da República.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5\' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As potencialidades agrícolas do município goiano
consubstanciado na proposição são extrcmamente promissoras, todavia não têm sido desenvolvidas adequadamente por absoluta falta de técnicos agrícoJas de nível
médio capazes de proporcionar-Jhes o tratamento compatível.
A ausência de escolas agrícolas nesse município. de
vocação predominantemente agropecuária, constitui
obstáculo de graves conseqüências ao seu plcno desenvoJvimento, impossibilitando a aplicação de técnicas
adequadas ao conveniente andamento das atividades
agropastoris, por carência de profissionais de nível médio habilitados. A existência desscs técnicos, formados
pela escola preconizada no projeto, poderiam dar nova
dimensão desenvolvimentista não s6 ao município citado mas também às regiões circunvizinhas.
Por outro lado, a instituição desse estabelecimento
de ensino agrícola inibiria o êxodo de jovens para cen·
tros urbanos maiores em busca de melhores condições
de vida, permitiria o crescimento ordenado do setor
e daria à população 10caJ maior satisfação ao constatar
que o Governo Federal não está alheio aos scus anseios
e necessidades de supJantar certas dificuldades no seu
processo de desenvolvimento.
Com tais prop6sitos. a criação da Escola Agrícola
de Itaberaí, município de extraordinária vocação agrícola e de ativa pecuária, constituirá o atendimento a
uma de suas necessidades fundamentais, devendo ser
salientado que o município apresenta plenas condições
de abrigar o centro de ensino objeto desta proposição.
Constituindo providência essencial para o desenvolvimento sócio-econômico de apreciável parcela do Esta·
do de Goiás. esperamos de nossos ilustres pares desta
Casa sua indispensável acolhida.
Sala das Sessões,
- Deputado Mauro
Miranda.

PROJETO DE LEI
N" 4.384, DE 19811
(Do SI. NiJson Gibson);
Altera a Lei n' 6.732, de 4 de dezembro de 1979,
que "altera a redação do art. 180 da Lei n' 1.711,
de 28 de outubro de 1952'.', e dá outras providências.
(Apense-se ao Projetó de Lei n" 4.058, de 1989.)
O Congresso NacionaJ deCreta:
Art. I' O art. 180 da Lei n' 1.7JJ, de 28 de outubro
de 1952, alterado pelas Leis nOs 6.481, de 5 de dezembro
de J977. e 6.732, de 4 de dezembro de 1979, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 180. O funcionãrio que contar tempo de
serviço igualou superior ao fixado para aposen·
tadoria voluntária passará à inatividade:
I - com o vencimento do cargo em comissão, de
função de confiança ou da função gratificada que
estiver exercendo por cinco anos, contínuos ou não,
exigindo-se um exercício mínimo dc dois anos consecutivos;
11 - com idênticas vantagens, desde que o exer·
cício de cargos ou funções de confiança tenha compreendido um período de dez anos não consecutivos.
§ I" Os prazos estabelccidos neste artigo scrão
reduzidos à metade nos casos de aposentadoria
comJ).ulsória ou invalidez.
§ 2' Quando mais de um cargo ou função haja
sido desempenhados, serão atribuídas as vantagens
da maior, desde que lhes corresponda um exercício
mínimo de dois anos: fora dessa hipótese, atribuirse·ão as vantagens do cargo ou função de remuneração imediatamente anterior, dentre os exerci·
dos."
Art. 2' A 'incorporação das vantagens pelo exercício de cargo ou função de confiança, integrantes dos

Grupos-Direção e Assessoramento Superiores e Dirc:
ção e Assistência Intermediárias, instituídos pela LeI
n\' 5.645, de
de dezembro de 1970, será para efeitos
de aposentadoria, tão-somente.
Art. 3' As despesas decorrentes da execução desta
lei correrão por conta das verbas orçamentárias pr6prias, supJementadas se necessário.
Art. 4' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. '5' Revogam-se as disposições em contrário,
,m especial a Lei n' 6.732, de 4 de dezembro de 1989.

la

Justificação
O Plano de Classificação de Cargos somente adveio
na década de 70 e a incorporação da gratificação pejo
desempenho de função de chefia, direção, assessoramento e assistência, s6 com a Lel n'! 6.732, dc 4 de
dezembro de 1979.
Muitos funcionários já se encontrando com tempo
para aposentação, e pa~a enquadrarem-s~ nos ditames
da incorporação dos qumtos consubstancmda na CItada
Lei n" 6.732/79, precisam permanecer em atividade por
mais tempo. ou mesmo procurar o paternalismo do sistema para permanecerem ou reocuparem a função junto
à cúpula administrativa.
Estas medidas, ora propostas, garantem a desnecessidade da subserviência e do servilismo, garantindo a
competência como forma de provimento. dessas funções, permitindo o reconhecimento de méntos, propo~
cionará somente na inatividade a incorporação. A gratificação será o diferencial na atividade. não permitindo
que um funcionário após ter incorporado os quintos,
deixando o cargo, ganhe mais que outro desempenhando as mesmas atribuiçõcs, ou, já que toda regra tem
sua exceçáo, que sem cstímulo de galgar outros cargos,
não busque o aperJeiçoamento pessoal e profissionaJ,
porquanto a percepção da gratificação incorporada somente na aposentadoria exigirá sempre constante aperfeiçoamento para manutenção do padrão de vida a que
se acostumara.
Ciente, outrossIm. da inconveniência dos cargos a
que sc refere esta Subseção ser em comissão, e portanto
de confiança do dirigente da entidade, devemos lembrar
que há casos gritantes em consideração, prevalecendo
indicações pessoais estranhas ao scrviço, e bajulações
das mais vis, para ocuparem essas funções. Deveria
haver um concurso em que se aferisse, em que se ava·
liasse os funcionários a cada biênio ou triênio, ou mesmo
anualmente, de modo que se exigiria para essas funções
a valorização pessoal, dignificando ainda mais o funcionalismo público.
Contempla-se, com a redução dos prazos de incorporação nos casos de aposentadoria compulsória ou por
invalidez, como medida de justiça social, aos .que por
implemento de idade cronológica, mas não mental, ou
por infortúnios a que não concorreram, vêem sua continuidade Jaboral interrompida invoJuntariamente.
São as razões do projeto.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1989. - Deputado Nilson Gibson.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI No 1.711,
DE 28 DE OUTUBRO DE 1952)
Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públi.
cos Civis da União.

LEI N' 6.461,
DE 5 DE DEZEMBRO DE 1977
Altera Dispositivo da Lei n' 1.711, de 28 de outu·
bro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União.)
Art. l' Os arts. 176 e 187 'ecaputdos arts. 178 e
180 da Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952, passam
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 176. O funcionário será aposentado:
I - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade;
II - voluntariamente, aos 35 (trinta e cinco) anos
de serviço, se do sexo masculino, e aos 30 (tfinta) anos
de serviço, se do sexoifeminino;
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IH - por invalidez comprovada; ou
IV - nos casos previstos em lei complementar.
§ l' A aposentadoria por invalidez será precedida
de licença para tratamento de saúde por período não
excedente a 24 (vinte e quatro) meses, salvo quando
o laudo médico concluir pela incapacidade definitiva
para o serviço público.
§ 2' Será aposentado o funcionário que, após 24
(vinte e quatro) meses de licença para tratamento de
saúde, for considerado inválido para o serviço.
§ 3' O prazo para aposentadoria voluntária é de
25 (vinte e cinco) anos para o ex-combatente da Segun~a
Guerra Mundial que tenha participado efetivaménte
de operações bélicas da Força Expedicionária Brasileira, da Marinha, da Força Aérea Brasileira, da Marinha Mercante ou de Força do Exército."
"Art. 178. O provento de aposentadoria será:
I -integral, quando o funcionário:
a) contar tempo de serviço bastante para aposentadoria voluntária (item II e § 3' do art. 176); ou
b) se invalidar por acidente em serviço, por moléstia
profissional ou em decorrência de tuberculose ativa,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior
ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia
grave; doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, estados avançados da docnça de Paget (osteíte
deformante) ou outra moléstia quc a lei indicar com
base nas conclusões da medicina especializada.
II -proporcional ao tempo de serviço, nos demais
casos. "
"Art. 180. O funcionário que contar tempo de serviço igualou superior ao fixado para aposentadoria
voluntária, será aposentado:
a) com o vencimento do cargo em comissão ou gratificação da função respectiva que exerça ao se aposentar
desde que o exercício abranja, sem interrupções, os
5 (cinco) anos antcriores;
b) com idênticas vantagens, desdc quc o exercício
do cargo ou função de confiança haja compreendido
um período de 10 (dez) anos, consecutivos ou não."
"Art. 187. A aposentadoria compulsória é automática e será declarada por ato, com cfeitos a partir do
dia seguinte àquele em que o funcionário atingir a idade
limite."
Art. 2' O disposto nesta lei é aplicado às aposentadorias concedidas a partir de 15 de março de 1968,
desde que, à época, o funcionário tenha preenchido
os requisitos prcvistos nesta Lei.
Art. 3' Esta lei cntrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
(DOde 6-12-77.)
LEI N' 6.732,
DE 4 DE DEZEMBRO DE 1979
Altera a Redação do art, 180 da Lei n' 1.711,
de 28 de outubro de 1952, e dá outras providências.
Art. l' O art. 180 da Lei n' 1.711, de 20 de outubro
de 1952, alterado pela Lei n" 6.481, de 5 de dezembro
de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 180. O funcionário que contar tempo de serviço
igualou superior ao fixado para aposentadoria voluntária passará à inatividade:
I - com o vencimento do cargo em comissão,da função de confiança ou de função gratificada que estiver
exercendo, sem interrupção, nos cinco (5) anos anteriores;
II - com idênticas vantagens. desde que o exercício
de cargos ou funções de confiança tenha compreendido
um período de 10 (dez) anos, consecutivos ou não.
§ l' O valor do vencimento de cargo de natureza
especial previsto em lei ou da Função de Assessoramento Superior (FAS) será considerado, para os efeitos
deste artigo, quando exercido por funcionário.
§ 2' No caso do item II deste artigo, quando mais
de um cargo ou função tcnha sido exercido, serão atribuídas as vantagens do de maior valor, desde que lhe
corresponda um exercício mínimo de dois (2) anos; fora
dessa hipótese, atribuir-se-ão as vantagens do cargo ou
. função de valor imediatamente inferior, dentre os exercidos.
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§ 3' A aplicação do regime estabelecido neste artigo exclui as vantagens instituídas no art. 184, salvo
o direito de opção."
Art. 2' O funcionário que contar seis (6) anos completos, consecutivos ou não, de exercício em cargos
ou funções enumerados nesta Lei, fará jus a ter adicionada ao vencimento do respectivo cargo efetivo, como
vantagem pessoal, a importância equivalente à fração
de um quinto (115):
a) de gratificação de função do Grupo Direção e
Assistência Intermediárias;
b) da diferença entre o vencimento do cargo ou função de confiança do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores ou do cargo de natureza especial previsto
em Lei, ou da Função de Assessoramento Superior
(FAS), e o do cargo efetivo.
§ I'.' O acréscimo a que se refere este artigo ocorrerá
a partir do 6' ano, à razão de um quinto (1/5) por
ano completo de exercício de cargos ou funções enumerados nesta lei, até completar o décimo ano.
§ 2' Quando mais de um cargo ou função houver
sido desempenhado, no período de um ano e ininterruptamente, considerar-se-á, para efeito de cálculo da importância a ser adicionada ao vencimento do cargo efetivo, o valor do cargo ou da função de confiança exercido
por maior tempo, obedecidos ·os critérios fixados nas
alíneas a e b deste artigo.
§ 3' Enquanto cxercer cargo em comissão, função
de confiança ou cargo de natureza especial, o funcionário não perceberá a parcela a cuja edição fez jus,
salvo no caso de opção pelo vencimento do cargo. efetivo, na forma prevista no art. 3', § 2', do Decreto-Lei
n' 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.
§ 4' As importâncias referidas no art. 2' desta lei
não seráo consideradas para efeito de cálculo de vanta.gens ou gratificações incidentes sobre o vencimento do
cargo efetivo, inclusive para qüinqüênios.
Art. 3' A contagem do período de exercício a que
se refere o art. 2" desta lei terá início a l' de novembro
de 1974, ou a partir do primeiro provimento em cargo
ou função de confiança e em cargo de natureza especial
previsto em lei, se posterior àquela data.
Art. 4' O funcionário que vier a exercer cargo em
comissão ou de natureza especial, ou função de confiança de valor superior ao dos que geraram o direito à
adição de cinco (5) frações de um quinto (1/5), poderá
optar pela atualização progressiva das respectivas parcelas, mediante a substituição da anterior pela nova, calculada com base no vencimento ou gratificação desse cargo ou função de maior valor, observado o disposto no
§ 2' do art. 2' desta lei.
Art. 5' Na hipótese de opção pelas vantagens dos
artigos 180 ou 184 da Lei n' 1.711, de 1952, o funcionário
não usufruirá do benefício previsto no art. 2' desta lei.
Art. 6' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. (DO
de 5-12-79.)

LEI N° 5.645,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
Estabelece Diretrizes para a Classificação de Cargos do Serviço Civil da União e das Autarquias
Federais, e dá outras Providências.
Art. l' A classificação de cargos do Serviço Civil
da União e das autarquias federais obedecerá às diretrizes estabelecidas na presente lei.
Arl. 2' Os cargos serão classificados como de provimento em comissão e de provimento efetivo, enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos.
De Provimento em Comissão
I - Direção e Assessoramento Superiores.
De Provimento Efetivo
II - Pesquisa Científica c Tecnológica
IH - Diplomacia
IV - Magistério
V - Polícia Federal
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização
VII - Artesanato
VIII Serviços Auxiliares
IX - Outras atividades de nível superior
X - Outras atividades de nível médio.
Art. 3' Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos ou o nível de conhecimentos aplicados, cada Grupo, abrangendo várias atividades, com..
preenderá:

Dezembro de 1989

I - Direção e Assessoramento Superiores: os cargos'
de direção e assessoramento superiores da administra~
ção cujo provimento deva ser regido pelo critério da
confiança, segundo for estabelecido em regulamento.
II - Pesquisa Científica e Tecnológica: os cargos com
atribuições, exclusivas ou comprovadamente principais,
de pesquisa científica, pura ou aplicada, para cujo provimento se exija diploma de curso superior do ensino
ou habilitação legal equivalente e não estejam abrangidos pela legislação do Magistério Superior.
III - Diplomacia: os cargos que se destinam a repre..
sentação diplomática.
IV - Magistério: os cargos com atividades de magistério de todos os níveis de ensino.
V - Polícia Federal: os cargos com atribuições de
natureza policial.
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos federais.
VII - Arte,anato: os cargos de atividades de natureza permanente, principais ou auxiliares. relacionadas
com os serviços de artífice em suas várias modalidades.
VIII Serviços Auxiliares: os cargos de atividades
administrativas em geral, quando não de nível superior.
IX - Outras atividades de· nível superior: os demais
cargos para cujo provimento exija diploma de curso
superior de ensino ou habilitação legal equivalente.
X - Outras atividades de nível médio: os demais cargos para cujo provimento se exija diploma ou certificado
de conclusão de curso de grau médio ou habilitação
equivalente.
Parágrafo único. As atividades relacionadas com
transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, objeto de execução indireta, mediante contrato,
de acordo com o art. lO, § 7', do Decreto-Lei n' 200,
de 25-2-67.
Art. 4' Outros Grupos, com características próprias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior,
poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles.
se o justificarem as necessidades da administração, mediante ato de Poder Executivo.
Art. 5' Cada Grupo terá sua própria escala de nível
a ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, primordialmente, aos seguintes fatores.
I - Importância da atividade para o desenvolvimento nacional.
II - Complexidade e responsabilidade das atribuições exercidas, e
III - Qualificações requeridas para o desempenho
das atribuições.
Parágrafo único. Não haverá correspondência entre
os níveis dos diversos Grupos, para nenhum efeito.
Art. 6" A ascensão e a progressão funcionais obe-,
decerão a critérios seletivos, a serem estabelecidos pelo
Poder Executivo, associados a um sistema de treinamento e qualificação destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do
funcionalismo.
Art. 7' O Poder Executivo elaborará e expedirá o
novo Plano de Classificação de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto, observadas as disposições
desta lei.
Art. 8' A implantação do Plano será feita por órgãos, atendida uma escala de prioridade na qual se
levará em conta preponderantemente:
I - a implantação prévia da reforma administrativa,
com base no Decreto-Lei n' 200, de 25-2-67;
II - o estudo quantitativo c qualitativo da lotação
dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribuições
decorrentes da providência mencionada no item anterior; e
IH - a existência de recursos orçamentários para fazer face às respectivas despesas.
Art. 9' A transposição ou transformação dos cargos, em decorrência da sistemática prevista nesta lei.
processar-se-á gradativamente considerando-se as necessidades e conveniências da Administração e, quando
ocupados, segundo critérios sclctivos a serem estabe·
lecidos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclu·
sive através de treinamento intensivo e obrigatório.
Art. 10. O órgão central do Sistema de Pessoal expedirá as normas e instruções necessárias e coordenard
a execução do novo Plano, a ser proposta pelos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da Rcpüblica
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e autarquias, dentro das respectivas jurisdições, para
aprovação mediante decreto.
§ l' O órgão central do Sistema de Pessoal promoverá as medidas necessárias para que o plano seja mantido permanentemente atualizado.
§ 2" Para a correta e uniforme implantação do Plano, o órgão central do Sistema de Pessoal promoverá
gradativa e obrigatoriamente o treinamento de todos
os servidores que participarem da tarefa, segundo programas a serem estabelecidos com esse objetivo.
Art. 11. Para assegurar a uniformidade de orientação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano
de Classificação de Cargos, haverá, em cada Ministério,
órgão integrante da Presidência da República ou autarquia, uma. Equipe Técnica de alto nível, sob a presidência do dirigente do órgão dc pcssoal respectivo, com
incumbência de:
I - determinar quais os Grupos ou respectivos cargos
a serem abrangidos pela escala de prioridade a que
se refere o art. 8' desta lei;
II - orientar e supervisionar os levantamentos, bem
como rcalizar os estudos e análises indispensáveis à
inclusão dos cargos no novo Plano; e
III - manter com o órgão central do Sistema de Pessoal os contatos necessários para correta elaboração
e implantação do Plano.
Parágrafo único. Os membros das Equipes de que
trata este artigo serão designados pelos Ministros de
Estado, dirigentes de órgãos integrantes da Presidência
da República ou de autarquia, devendo a escolha recair
em servidores que, pela sua autoridade administrativa
e capacidade técnica, estejam em condições de exprimir
os objetivos do Ministério, do õrgão integrante da Presidência da República ou da autarquia.
Art. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos
a ser instituído em aberto de acordo com as diretrizes
expressas nesta lei, estabelecerá, para cada Ministério,
órgão integrante da Presidência da República ou autarquia, um número de cargos inferior, em relação à cada
grupo, aos atualmente existentes.
Parágrafo único. A não observância da norma contida neste artigo somente será permitida:
a) mediante redução equivalente em outro grupo,
de modo a não haver aumento de despesas; ou
b) em casos excepcionais, devidamente .justificados
perante o órgão central do Sistema de Pessoal, se inviável à providência indicada na alínea anterior.
Art. 13. Observado o disposto na Seção VIII da
Constituição e em particular, no seu art. 97, as formas
de provimento de cargos, no Plano de Classificação
decorrente desta lei, serão estabelecidas e disciplinadas'
mediante normas regulamentares específicas, não se
lhes aplicando as disposições, a respeito, contidas no
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da Uuião.
Art. 14. O atual Plano de Classificação de Cargos
do Serviço Civil do Poder Executivo, a que se refere
a Lei n' 3.780, de 12-7-60 e legislação posterior, é considerado extinto, observadas as disposições desta lei.
Parágrafo único. À medida que for sendo implantado o novo Plano, os cargos remanescentes de cada
categoria, classificados conforme o sistema de que trata
este artigo, passarão a integrar Quadros Suplementares
e, sell1 prejuízo das promoções e acesso que couberem,
serão suprimidos, quando vagarem.
Art. 15. Para efeito do disposto no art. 'l08, § 1',
da Constituição, as diretrizes estabillecidas nesta lei,
inclusive o disposto no art. 14 e seu parágrafo único,
se aplicarão à classificação dos cargos, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas da
União e do Distrito Federal, bem como à classificação
dos cargos dos Territóriôs e do Distrito Federal.
Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. (DO
\1-12-70.)

PROJETO DE LEI
N' 4.385, DE 1989
(Do Sr. Paulo Zarzur)
Vetermina a destruição de armas de fogo apreen·
didas sem o correspondente registro.
(Apense-se ao Frojeto de Lei n' 3.048. de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1" As armas de fogo apreendidas pelos órgãos
policiais e que não disponham do respectivo registro
deverão, periodicamente, ser destruídas em ato público,
prévia e amplamente divulgado.
Art. 2' O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Justiça, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados de sua publicação.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Vivemos uma era de autêntica violência, onde os
verdadeiros valores humanos vêm sendo substituídos
pelo absoluto ipteresse material e imediatista.
Lamentavelmente, em função do egoísmo generalizado que impera em nosso tempo, egoísmo individual
e que se expressa na comunidade, quando cada um
cuida de si e de seus interesses pessoais, ou de seu
grupo, apartando-se dos demais, como se cada homem
fosse uma ilha, separado dos outros, isso tudo vem
trazendo como corolário inevitável a violência.
Tal violência torna cada vez mais atual a assertiva
bíblica de que "o homem é o lobo do homem", decorrente da intolerância, do preconceito, da injusta estruturação da sociedade e de todo um complexo de fatores
que seria, aqui, descabido discutir.
O fato é que, efetivamente, a vioIencia existe, aí
está e dela quase não podemos escapar.
Pois bem, nas grandes concentrações urbanas é que
a violência se faz sentir com maior intensidade, manifestando-se, particularmente. no constante aumento da
criminalidade.
Existe todo um comércio clandestino de armas de
fogo, que sáo largamente utilizadas pelos delinqüentes.
O que propomos, por conseguinte, é que todas as
armas de fogo apreendidas pelos órgãos policiais, que
não disponham de registro e que, portanto, não podem
ser devolvidas a seus proprietários, sejam destruídas.
A destruição deverá processar-se em ato público, prévia e amp1amente divulgado, a fim de que todos os
segmentos da população dele tomem conhecimento.
Temos convicção de que, além do impacto psicológico, a medida alvitrada colaborará decisivamente para
uma substaI1cial diminuição no tráfico de armas, principal fonte de abastecimento dos criminosos.
Assinale-se, por derradeiro, que estamos reapresentando a presente proposição que inspirou-se em sugestão que nos foi oferecida pela Federação do Comércio
do Estado de São Panlo.
Sala das Sessões. - Deputado Paulo Zarzur.

PROJETO DE LEI
N' 4.386, DE 1989
(Do SI. Geraldo Alekmin Filho)
Inclui o Município de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, na Área de Proteção Ambiental
da Serra da Mantiqueira.
(As Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e de Defesa do Consumidor e Meio
Ambiente - art. 24, li.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica incluído no Município de São Bento
do Sapucaí, Estado de São Paulo, na Área de Proteção
Ambiental da Serra da Mantiqueira, criada pelo Governo Federal mediante o Decreto n' 91.304, de 3 de
junho de 1985.
Art. 2\' Esta lei e~ra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
JUJ'tificação
A Lei n" 6.902, de 27 de abril de 1981, estabelece,
em seu art. 8', que o Poder Executivo, quando houvq
relevante interesse público, poderá declarar determinadas áreas do Território Nacionál corno de interesse
para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bemestar das populações humanas e conservar ou melhorar
as condições ecológicas locais. ,
Assim, conforme esclarece o art. 9' da mesma lei,
em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios constitucionais que regem o exercício do direito
de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas
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limitando ou proibindo atividades capazes de provocar
sensíveis alterações ecológicas.
O Decreto n? 91.304, de 3 de junho de 1985, do
Poder Executivo federal, criou a Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira, que abrange diversos
municípios ali situados, não, porém, a Estância Climática de São Bento do Sapucaí, do Estado de São Paulo.
No entanto, a população daquele município está a
reivindicar sua inclusão na APA da Serra da Mantiqueira, medida que nos parece justa e necessária.
O art. 225, § 1', item m, da Constituição Federal
de 1988, confere ao Poder Público a incumbência de
"definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem
sua proteção".
Desta forma, apresentamos projeto de lei que inclui
na APA da Serra da Mantiqueira o Município de São
Bento do Sapucaí.
Entendemos que a proposição, além de encontrar
apoio no dispositivo constitucional acima citado, e no
art. 48, em nada contraria o art. 61 da Carta Magna,
que dispõe sobre a iniciativa das leis.
Em face do exposto, esperamos que a propositura
seja aprovada pelos nobres colegas parlamentares.
Sala das Sessões,
de
de 1989. - Deputado Geraldo Alckmin Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÁO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

·..········..··..·..S·EiÇAO·Ú··....··.. ······ ..··..·····..
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para
o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas
as matérias de competência da União, especialmente
sobre:
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de
rendas;
li -plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e
emissões de curso forçado;
III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
V -limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento
de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas;
VII - transferência temporária da sede do Governo
Federal;
VIII - concessão de anistia;
IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;
XI - criação. estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública;
XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIII matéria financeira, cambial e monetária,
instÍluições financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante
da dívida mobiliária federal.

···..·..··....·..··....·..·sEçÁü·vúi·..··....····· ..···..·· ..··
Do Processo Legislativo
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SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissáo da Càmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República c aos cidadãos, na forma
e nos casos previstos nesta Constituição.
§ l' São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I -fixç:m ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos
na administração direta e autárquica ou aumento de
sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria de civis. reforma e transferência de militares para a inatividade;
d) organização do Ministério Público e da Defensoria
Pública da União. bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios
e órgãos da administração pública.
§ 2' A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Càmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados,
com não menos de três décimos por cento dos eleitores
de cada um deles.

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

.........................'CAPITULO' vi· ..· ··

..

Do Meio Ambiente
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ l' Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
III -definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;
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c) o exercício de atividades capazes de provocar uma
acelerada erosão das terras elou um acentuado assoreamento das coleçõcs hídricas;
d) o exercício de atividades que ameacem extinguir
na área protegida as espécies raras da biota regional.
§ l' A Secretaria Especial do Meio Ambiente, ou
órgão equivalente no âmbito estadual, em conjunto ou
isoladamente, ou mediante convênio com outras entidades, fiscalizará e supervisionará as Áreas de Protcção
Ambiental.
§ 2" Nas Áreas de Proteção Ambiental. o não cumprimento das normas disciplinadoras previstas neste artigo
sujeitará os infratores ao embargo das iniciativas irregulares, à medida cautelar de apreensão do material e
das máquinas usadas nessas atividadcs, à obrigação de
reposição e reconstituição. tanto quanto possível. da
situação anterior e a imposição de multas graduadas
de Cr$ 200.00 (duzentos cruzeiros) a Cr$ 2.000,00 (dois
mil cruzeiros), aplicáveis. diariamente. em caso de infração continuada, e rcajustáveis dc acordo com os índices das ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional).
§ 3' As penalidades previstas no parágrafo anterior
serão aplicadas por iniciativa da Secretaria Especial do
Meio Ambiente ou do órgão estadual correspondente
e constituirão, respectivamente, receita da União ou
do Estado. quando se tratar de multas.
§ 4° Aplicam-se às multas previstas nesta lei as normas
da legislação tributária e do processo administrativo
fiscal que disciplinam a imposição e a cobrança das
penalidadcs fiscais.

Como se pode ver pela documentação em anexo,
a Casa do Estudante de Goiás preenche todos os requisitos necessários para que uma entidade seja reconhecida de utilidade pública.
Por essas razões, esperamos contar wm o apoio de
nossos ilustres pares para a aprovação desta proposta.
Sala das Sessões. - Deputado Pedro Canedo.

DECRETO N° 91.304,
DE 3 DE JUNHO DE 1985
Dispõe sobre a implantação de árca de proteção
ambiental nos Estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo, e dá outras providências.

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

PROJETO DE LEI
~'

4.387, DE 1989

(Do Sr. Pedro Canedo)
Declara de utilidade plÍbIíca a Casa do Estudante
Universitário de Goiás (CEU - GOl.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e de Educação, Cultura, Esporte e
Turismo - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É declarada de utilidade pública a Casa do
Estudante Universitário de Goiás (CEU - GO), situada na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

LEI N' 6.902,
DE 27 DE ABRIL DE 1981
Dispõe sobre a criação de estações ecológicas,
áreas de proteção ambiental e dá outras providências.

"'A~;:'8;"'C;'P'~d~;'E~~~~ii~~:"q~~~d~"h~~~~~'~~i~:
vante interesse público. poderá declarar determinadas
áreas do território nacional como de interesse para a
proteção ambiental, a fim de asscgurar o bem-estar
das populações humanas e conservar ou melhorar as
condições ecológicas locais.
Art. 9' Em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios constitucionais que regem o exercício
do direito de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo:
a) a implantação e o funcionamento de indústrias,
potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água;
b) a realização dc obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas importarem em
sensível alteração das condições ecológicas locais;

A Casa do Estudante Universitário de Goiás (CEU
- GO), fundada em 19 de. abril de 1961, tem como
finalidade acolher temporariamente estudantes universitários necessitados de assistência.
A CEU - GO é administrada por uma diretoria
e um conselho deliberativo cujos membros exercem gratuitamente suas funções e são eleitos, por maioria absoluta, entre os próprios moradores.
Trata-se de uma entidade filantrópica que congrega
acadêmicos oriundos do interior do Estado de Goiás
e de outros estados da Federação.
Nos últimos 28 anos a Casa do Estudante Universitário de Goiás já acolheu mais de 8.000 estudantes,
os quais na sua maioria profissionais ligerais. estão hoje
espalhados por todo o território nacional.
Para sua manutenção, a CEU - GO dispõe apenas
de mensalidades, taxas de inscrição, multas em dinheiro. diárias de moradores eventuais e verbas dos diretórios acadêmicos. Esses recursos são insuficientes para
proporcionar ao universitário um ambiente adequado
ao estudo, pesquisa e repouso corno a entidade pretende.

PROJETO DE LEI
N? 4.389, DE 1989
(Do Sr. Aloysio Chaves)
Dispõe sobre a integração de que trata o § 4'
do art. 29 do Atp das Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Finanças (ADM); e de Serviço
Público - art. 24, fI)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O pessoal Ido Quadro Suplementar de que
trata o § 4" do artigo 29:do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, desde que tenha adquirido estabilidade, passou a integrar o Quadro da respectiva carreira,
na classe inicial, a partir de 5 de outubro de 1988.
Art. 2' Para efeito de promoção no Quadro de Carreira do pessoal de que trata o art. 1''', tanto a antigüidade, como o merecimento. são adquiridos na classe,
após a integração.
Ar!. 3' À primeira promoção por merecimento à
classe intermediária, s6 poderão concorrer os que haj am
sido admitidos, por concurso, antes de promulgada a
Constitnição da República Federativa do Brasil de 1988.
Art. 4' Esta lei entrará em vigor na data de sua
promulgação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
A Egrégia Assembléia Nacional Constituinte, num
gesto de generosa compreensão, mandou integrar ao
quadro da respectiva carreira, os integrantes do quadro
suplementar dos Ministérios Públicos do Trabalho e
Militar, que tivessem adquirido estabilidade nessa função até a data da promnlgação da Constituição.
Ao assim proceder, não teve a intenção, contudo,
de prejudicar quem, pelo merecido esforço, com dignidade e em observ~ncia ao que já recomendava a Carta
Política anterior, como também o fez a atual, ingressou
no MilÚstério PlÍblico pela porta democrática do concurso público.
Por isso, a fim de não proporcionar emulações indevidas, que possam resul~ar no prejuízo dos concursados,
há necessidade de conter, dentro dos propósitos da Assembléia, o preceito constante do § 4" do art. 29 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
É o que prevê o presente projeto de lei, ao esclarecer:
a) que os integrantes do Quadro Suplementar dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar, que tenham adquirido estabilidade l'1~ssas funções, só passaram a integrar o quadro da re1pectiva carreira, a partir de 5 de
outubro de 1988, data, em que foi promulgada a Carta
Magna; b) que, para efeito de promoção no Quadro
de Carreira. tanto a antigüidade, como o merecimento
são adquiridos na classe; c) que à primeira promoção,
por merecimento à elasse intermediária. só poderão
concorrer os que hajam sido admitidos por concurso,
antes de promulgada a Constituição.
Trata-se de um projeto moralizador, que, certamente, contará com o apoio da maioria, senão da unanimidade do Congresso Nacional.
Sala de Sessões, 30 de novembro de 1989. - Deputado Aloysio Chaves.
LEGISLAÇÃÇJ CITADA, 4NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CdNSTITUIÇÁO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

........................ ,
ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUmONAIS TRANSITÓRIAS

............................\

.

.

Art. 29. Enquanto não aprovadas as leis complementares relativas ao \Ministério Público e a Advoca-

. DIÁRIO DO CONGRESSO.NACIONAL (Seção I).

Dezembro d~ 1989

'cia-Geral da União, o Ministério Público Federal, a
. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, as Consul-"
torias Jurídicas dos Ministérios, as Procuradorias e Departamentos Jurídiéos de autarquias federais com representação própria e os (membros das Procuradorias das
Universidades funcion,ais públicas continuarão a exercer suas atividades na lÍrea das respectivas atribuições.
§ l' O presidente da República, no prazo de cento
e vinte dias, encaminhal-á ao Congresso Nacional projeto de lei complemeniar dispondo sobre a organização
e o funcionamento da Ad:vocacia Geral da União.
§ 2' Aos atuais pFOturadores da República, nos termos d~ lei complememar, será facultada a opção, de
forma lITetratável, entre as carreiras do Ministério PÚblico Federal e da Ad~ocacia Geral da União.
~
Poder.á optar r,elo regime anterior, no que respeita as garantias e vantagens, o membro do Ministério
PúbJico admitido antes .lIa promulgação da Constituiç~o, observando-se, quanto às vedações, a situação jurí"
dica na data desta.
§ 4' Os atuais integrantes do quadro suplementar
'dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar que tenham adquirido estabilidade nessas funções passam a
integrar o quadro da respcctiva carreira.
§ 5' Cabe' à atual Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, diretamente ou por delegação, que pode ser
ao Ministério Público Estadual, representar judicialmente a União nas causas de natureza fiscal, na área
ela respectiva competência, até a promulgação das leis
complementares previstas neste artigo.

3:

....... :

.

PROJETO DE LEI
Nº 4:390, DE 1989
(Do SI. João Cunha)
Proíbe o transporte de trabalhadores em veículos'
de carga, fixa penalidades e dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 2.110, de 1989.)
O Congresso Nacional Decreta:
Art. l' É proibido o transpotte dc trabalhadores
em veículos de carga, ainda que adaptados, em estradas
municipais, intermunicipais, estaduais e federais.
'
Art. 2' Incorrer no esquema de conduta vedado pelo artigo anterior, em qualquer circunstância, importa
pronta e imediatamente, no seguinte:
a) apreensão e recolhimento do veículo pelo prazo'
de 180 (cento e oitenta) dias e, na reincidência, pelo
PJazo de 1 (hum) ano;
,;,h) ao proprietário do veículo, além da apreensão e
recolhimento do veículo, aplicar-se-á, na primeira infração, a multa de 10,000 (dez mil) BTNF e, na reinci-.
. dência, a multa de 20.000 (vinte mil) BTNF (Bonus
,
do Tesouro Nacional Fiscal);,
c) O valor em BTNF ou qualquer título equivalente
à época das multas definidas pela letra b deverá ser.
recolhido no prazo de até 30 (trinta) dias em contai
, dos. fundos sociais do sindicato da categoria dos trabalhadores transportados nessas condições, com sede nOI
município onde ocorrer a infração;
. d) -'I? veículo apr~endido. e recolhido e11? virtude dos l
, dISPOSItIVOS desta leI; somentc poderá ser hberado após
Ip vencimento dos prazos definidos pela letra a e comprovado o recolhimento das mult<J,s estabelecidas pela letra,
b ,•

,

I

~) as autoridades de trânsito, nos limites de suas com]

petências, serão. as responsáveis pela correta aplicação
d~s normas estabelecidas por esta lei e bem assim pela
apreensão, recolhimento e guarda dos veículos;
. f) além das responsabilidades criminais, o motorista,
l
~n~utor do v'eículo apreendi&l nessas condiçõe~, terá
sita carteira de habilitação rccolhida pelo p'razo de 90l
1
(nove'l),ta) dias na 'primeira vez e, na reincidência, pelo,
'prazo ~ 1 (hunl) ano:Se novamente, ap6s essas penali-,
dades ocorrer nov~' infração, o motorista terá sua carteira qpreendida defi\litivamente.
'
g) além das responsabilidades civis, trabalhistas, aei_dentárias.e "p'I;evidenciárias, o proprietário do veículo,
transportando tr~balhadores nas condiçÕes prc"istas
nest~ lei,;em caso de acidentes pessoais, responderá
dolosamente ~~ figuras criminais tipificadas e dtifinidás no Código Pél1~1 Brasileiro.,'

:Art. 3' Esta lei. entrará em vigor na data dc sua
publicação, revogadas todas as disposições que a contrari€m.
Justificação
: l' Em pleno século'.XX é inadmissível o tratamento
Qesumano, cruel, animalesco deferido a homens, mu-,
Iheres e crianças de nossa geografia física, pelos que,
Iltilizando-se de seus trabalhos, carregam-nos como gado pelas estradas brasileiras.
'. 2' Os acidentes ocorridos nesta década, apenas, demonstram um verdadeiro genocídio praticado em nome
da livre iniciativa, especificamente nas áreas rurais dos'
grandes estados brasileiros, onde os empresários rurais;
em sua maior parte, depois de terem expulso das chamadas "colônias", há mais de duas décadas os trabalhado~s, hoje, necessitando dessa mão-de-obra, transpor-'
tam:-nos sem nenhuma dignidade, sem nenhuma segurança, sem nenhum respeito, submetendo-os a risco
permanente de acidentes pessoais, lesões graves e até
à morte.
3' Somente uma malta de irresponsáveis, uma qua-'
drilha de omissos, um bando de in;;ensíveis poderia:
alh~iar-se dessas tragédias do quotidiano brasileiro. De
minha parte, há década e meia venho aprescntando
e reapresentando projetos dc Ici proibindo essa prática
i1)ominável. N6s, do Congresso Nacional não temos
Q direito à omissão. Nesse sentido, adianto-me na apre~ntação do presente projeto de lei, que pretende não
s6 estabelecer a proibição definitiva dessa pr~tica, como
fixa medidas punitivas rigorosas e responsabilidades definidas capazes de fazer entender, a quem não entende
os valores humanos, quc gado a gente cerca, tange cngorda, mata e come, mas com gente é diferente, como
bem o disse há tanto tempo o seresteiro Geraldo Vandré,
4' Como advogado trabalhista vi o fim do colonato
e o nascimento da figura do bóia-fria, Assisti à descolonização do Brasil e com ela o inchaço das cidades, onde
seres humanos apertam-se em faveias, mocambos, palafitas, 'nos desencontros entre a pobreza mais abjeta e
a riqueza acumulada com o preço de sofrimentos humanos.
5' Hoje, pretendo, mais uma vez, reapresentar o
projeto de lei, que venho apresentando desde 1915.
E desejo, nesse contcf.to democrático, contar com o,
apoio de meus ilustres pares no sentido dei aperfeiçoamento, do aprimorame,nto e da discussoo e aprovação
desta idéia legislativa, que quer estabelecer limites aos
sofrimentos e explorações dos descamisados, dos explorados, dos oprimidos, que vivem às margens das cidades, às margens das vilas, às margens da vida.
Pela Pátria, sempre
Sala das Sessões,
novembro de 1989. - João
Cunha.

PROJETO DE LEI
N' 4.391, DE 1989
(Do SI. Rosário Congro Neto)
Inclui Introdução ao Direito Urbanístico no currí.'
culo dos cursos e t!á_outras ()rovidências.
(Às Comissões ode Constituição e Justiça e Redação (ADM') e dc Educação, Cultura, Esporte e
Turismo - art. 24,I!-)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica incluído no currículo obrigatório dos
cursos de bachareiado em Ciências Jurídicas e Sociais,
administrados pelas Faculdades de Direito em todo o
País', a ~isciplina "Introdução ao Direito Urbanístico".
Art. 2' ~ O programa e a série em que' será ministrada
'!- disciplina constante do artigo anterior serão determinados, em Resolução, pelo Conselho Federal de Educação.
Art. 3' Esta Lei entra em vigor ~a'data de sua publicação.
Art. 4' Revogain-se as' disp?sições em contrário.
Justilicação
Os problemas da cidade, com alguns de seus aspectos,
contidos no Direito Civil, venceram esta primeira elapa
fragmentária e acabaram por se. constituir num direito
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novo, autônomo e homogêneo, o chamado "Direito
Urbanístico" .
Tendo o Brasil se tornado um País eminentemente,
urbano, há uma necessidade urgente de melhores co- ,
nhecimentos do Direito Urbanístico pelos nossos juristas.
As questões urbanas vêm assumindo preponderância
dentre tantas que afligem este País de dimensão continental, com inconfundíveis matizes com que se apresentam. nossas realidadcs, desafiando, a todo instante,
a presença de profissionais familiarizados com os meandros do Direito Urbanístico.
Para tanto urge que a~ Faculdades de Direito mantenham, obrigatoriamente, no currículo de seus Cursos
Jurídicos, a disciplina "Introdução ao Direito Urbanístico", para que os acadêmicos estejam, ao final do curso, devidamente instrumentalizados a lidar com essa
inconfundível e fascinahte disciplina jurídica.
A posição pioneira nc\ que diz-respeito ao papel reservado ao Direito em situação de mudança social acelerada, como a que ora atravessamos, em face dos processos de urbanização e industrialização, deve alçá-lo à
posição de orJentador e condicionador do comportamento humanq, mais do que simples homologador do
fato social, visão que prevaleceu no passado.
Os graves problemas resultantes de fenômenos pouco
conhecidos, ocasionados em sua maior parte pelo acelerado processo de urbanização, estão a exigir reflexão
e medidas adequadas dos criadores e implementadores
do Direito.
O novo Estatuio Básico do País trouxe, em seu texto,
mais de sessenta, dispositivos versando sobre política
de desenvolvimento' urbano. Para implementá-Ia há necessidades de mecanismos que o Direito, para manter-se
atualiZado, tem que capacitar-se a administrar relações
sociai~ e dirimir conflitos num ambiente novo, fruto
de uma sociedade :que se vem urbanizando aceleradamente.
Há na Espanha; desdc o advento da Lei sobrc o'
Regime do Solo e Ordenação Urbana, de 12 de maio
de 1956, unificando t,oda a disciplina urbanística, a idéia
de I;lireito Urbanístico. Corresponde a lei à nova concepção do urbanismo fO~o ciência de orgauização total'
'
do espaço urbano e de s!,a esfera de influência.
J?nsina-nos Miguel Angel Nnnes Ruiz - Derecho
Urbanístico Espanol, EditoraI Montecono, 1966, p.
1151116:
'
'IA concepção do Direito Urbanístico como ordenamento jurídico, integrado não s6 por normas escritas
como também por princípios gerais e institucionais, fazem dele um grupo orgânico cheio de vida, capaz de
possibilitar a viabilidade social urbana de modo flexível,
através de instituições corporativas da realidade social."
O mesmo autor, na obra citada, p. 120, defendendo
a existênci~ autônoma do Direito Urbanístico, enumera
os princípios político-legislativos que o caracterizam:
l-principio da unidade de planejamento;
, 2 - princípio de iniciativas ou cooperação;
3 - princípio da subsidiaridade;
4 - princípio misto da função social da propriedade
e do patrimônio ~unicipal do solo;
5 - princípio dá'. distribuição proporcional de bene-'
fíeios e encargos decorrentes do planejamento. Tais
princípios, enunciados a fls. 149 da obra referida, são
objeto de desenvolvimento nos sucessivos capítulos da
obra.
Com o tratamento dado à matéria pela uova Constituição, onde procura enfatizar princípios ordenadores
de natureza urbanística, poderemos ter finalmente unificada a legislação pertinente, como já ocorre na Espa-:
nha, Itália e Grã-Bretanha.
Na "Introdução ao Direito Urbanístico" , inserida nos
cursos de Direito, seriam incluídas as normas de planejamento de ordenamento nacional, regional e local,
além de todas as demais normas pertinentes à cidade,
desde a esfera federal até o âmbito do Estado e do
Município, passando' pelo direito edilício e pclo próprio
direito de construir.
, 'por fim, o processo, a estrutura, a organização para
o planejamento, é que devem ser concebidos para cada
caso; é nessa hora que o Direito Urbanístico irá em'
muito contribuir, porque 'ele tem outras respostas pata
dar nas áreas que lhe cabem, como, por exemplo: regulamcntação do uso do solo, novas formas de construção;
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la ocupação do espaço aéreo; o uso da propriedade,
:desvinculando o direito de construção do direito de
propriedade, etc...
Há toda uma série de impropriedades no ordenamento jurídico, a começar pelo fato de as normas urbanísticas serem ainda dispersas e assistemáticas, sem que
haja uma consolidação orientada por princípios gerais,
com o que surgem interpretações conflitantcs. A edição
de uma lei nacional de política de desenvolvimento urbano facilitaria sobremodo a sistematização de nosso
Direito Urbanístico. Há inclusive vários projetos sobre
o assunto tramitando no Congresso Nacional.
Por todas estas razões, tomamos a iniciativa de submeter à consideração dos senhores o presente projeto
de lei, objetivando o avanço da cultura jurídica de nosso
País no tocante ao Direito Urbanístico, que constitui
o conjunto de normas jurídicas com a finalidade de
disciplinar o uso do espaço urbano mediante prévio
planejamento da utilização do respectivo solo.
Sala das Sessões, 30 de novembro de 1989. - Deputado Rosário Congro Neto.

PROJETO DE LEI
N' 4.395, DE 1989
(Do Sr. Adhemar de Barros Filho)
Dispõe sobre a fIScalização e controle, pelo Congresso Nacional, dos atos de órgãos de informação
do Poder Executivo.
(Ás Comissões de Constituições e Justiça c Redação (ADM); de Serviço Público - Art. 24, li.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Com fundamento no inciso X do Artigo 49
da Constituição da República, o Congresso Nacional
dirctamente, ou por qualquer de suas Casas, na forma
cstabelecida neste projeto de lei, exercerá a fiscalização
e controle do seguinte órgão do Poder Executivo:
I - Serviço nacional de Informações (SNI), órgão
da Presidência da República criado pela Lei n' 4.341,
de 13 de junho de 1964, e regulamentado pelo Decreto
n' 55.194, de 10 de dezembro de 1964.
Art. 2' A fiscalização e o controle a que se refere
este projeto de lei visam manter o Congresso Nacional .
a partidas atividades e da situação dos órgãos relacionados nos incisos I e II do artigo anterior.
Art. 3' Para realização dos objetivos deste Projeto
de Lei, o Congresso Nacional poderá convocar o Chefe
de cada um dos órgãos relacionados no artigo anterior,
para esclacecimentos c justificativa dos atos de sua competência e das demais atividades do respectivo órgão.
Art. 4' O presente projeto de lei entrará em vigor
na data de sua publicação.
Art. 5' Ficam revogadas as diposições em contrário.
Justificação
A eficiência ou a utilidade do serviço prestadó pelo
Executivo em todas as suas manifestações, deve ser
constantemente demonstrada porque isso é de interesse
público. Quando ineficiente ou inútil, deve ser modificado ou suprimido.
Entretanto, para que esta eficiência e utilidade sejam
atestadas, são necessários meios de controle da Administração. Este é um princípio que se insere no conceito
de Estado de Direito no qual a Administratação é organizada sob o princípios da legalidade c são estabelecidos
os tipos e formas de controle de toda a atuação administrativa. Isso faz parte do regime democrático no qual
o povo delega poderes para o legislativo, não apenas
de legislação mas também de fiscalização, para que garanta um governo íntegro e eficaz.
Esse controle, segundo Hely Lopes Meirelles, é a
faculdade de vigilância, orientação c correção que um
poder, órgão ou atividade exerce sobre a conduta funcional de outro.
Ele é exercitável em todos e por todos os Poderes
do Estados.
Juntamente com o controle administrativo ou Executivo c o Judiciário, há o controle legislativo ou parlamentar, que é exercido pelo Poder Legislativo através
de Comissões parlamentares. O Congresso Nacional,
órgão legislativo da União, não detém competência apenas para editar leis. Exerce outras atribUIÇões (hsignificativa importância, agora, ampliada pela Constituição _
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"A prisão preventiva será obrigatoriamente decretada nos CijSOS de homicídio doloso, roubo, extorsão, seqüestro, estupro, atentado violento ao
pudor, rapto não consensual, tráfico de entorpecentes ou de substância que determine dependência
física ou psíquica ou qualquer outro que provoque
clamor público."

Federal. Isso se vê claramente no inciso X, do Artigo
49, que confere competência exclusive ao Congresso
Nacional para fiscalização c controlar, diretamente, ou
por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta.
Tal competência e outras tantas arroladas no citado
artigo 49, se enquadram na função de controle políticorepresentativo da atuação do Executivo. Função essa
que "não é uma faculdade inferior ou adjucente à de
editar leis; pelo contrário, é filfldamental e necessária
'à própria elaboração das leis, a fim de que o legislativo
conheça como funcionam os outros órgãos, sobretudo
o Executivo em relação ao qual exerce amplo controle.
Não se pode dizer que essas funções essenciais, que
são consequêneias da natureza mesmo das Câmaras Legislativas, sejam faculdades incidentais c acessótias. A
noSsó juízo, são faculdades fundamentais, transcedentais, de amplíssima projeção". (Manuel Andreozzi, "citado por Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo
Brasileiro -14' Edição - RT 1988 - pág. 600).
Com essa gama de atribuições, confirmadas pela
Constituição de 1988, pode o Congresso Nacional através do presente Projeto de Lei, exercer controle sobre
o~ ,órgãos de informação do Governo, como os que
estão listados no inciso I do seu artigo 1'.
Brasília, 5 de dezembro de 1989. - Deputado Adhemar de Barros Filho.

Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

LEGISLAÇÃO CITADA, 1NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FERATIVA DO BRASIL
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

........................................................................
Art. 49.
Nacional:

É da competência exclusiva, do Congresso

.

~
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X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou'por qual'quer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluí<:los os da administração indireta;

LEI N'4.341
DE 13 DE JUNHO DE 1964
Cria o Serviço Nacional de Informações (D.O,
de 15, Retificado no de 16-6-1964).
DECRETO N' 55.194
DE 10 DE DEZEMBRO OE 1964
Aprova Regulamento do Serviço Nacional de Informações.

Art. l' Fica aprovado O Regulamento do Serviço
Nacional de Informações que com este baixa, assinado
IPblo Chefe do Serviço Nacional de Informações.
Art. 2' O presente Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
DECRETO N' 55.194
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1964
Regulamentação da Lei n' 4.341, de 13 de .Tunho
de 1964

Como acentua o eminente Professor de Direito Fernando Costa Tourinho Filho (Processo Penal, I1I/412):
"Embora pondo em perigo um dos bens mais caros
e apreciados pelo homem - a liberdade ' - que a Lei
Maior protege e reconhece, justifica-se a prisão preventiva como uma necessidade para assegurar o império
efetivo do Direito Penal. Muitas vezes o autor de delitos, especialmente aqueles mais gravemente apenados,
procuraria buscar a impunidade com 'a fuga; outras vezes, solto, procuraria burlar a ação da justiça, obstaculizando a colheita de provas; em outras, tal prisão ainda
é uma necessidade para que a ordem pública não seja
posta em risco, não corra perigo com a prática dc outros
delitos."
Na esteira da criminalidade violenta que assola o País,
a presente proposta, inspirada em sugestão que solicitei
e que me foi encaminhada pelo eminente Diretor da
Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande
do Sul, Dl;. Tupinambá Pinto Azevedo, competente
e insigne Relator, Dr. José Antônio Paganella Boschi,
visa melhor instrumentalizar a Justiça para uma ação
mais rápida e eficiente e, ao mesmo tempo, oportunizar
resposta à sociedade que não mais aceita, hoje, a permanência em liberdade, sequer durante a formação da
culpa, dos autores dos crimes que nomina.
A prisão preventiva obrigatória, para os casos que
menciona, não constitui novidade no direito brasileiro.
O Código de Processo Penal, editado em 1941, cuidou
da hipótese, é certo, em casos restritos (crimes apenados
com reclusão ou punidos com pena máxima igualou
superior a dez anos), quando a lei presumia a necessidade da medida.
Posteriormente, houve atenuação do sistema, através
da Lei n' 5.349/67 e, de lá para cá, novas concessões
com visíveis prejuízos à repressão penal c à dcfesa da
sociedade, o que ora procura o projeto corrigir.
É desnecessária qualquer alteração na regra do art.
594, do Código de Processo Penal, que diz qu!,= "O
réu não poderá apelar sem recolher-se. à prisão, ou
prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória,
ou condenado por crime de que se livre solto", porgue,
segundo orientação jurisprudencial dos Tribunais, 'in-o
c1usive do eolendo Superior Tribunal Federal, o direito
em questão não beneficia réu que já se achava preso
preventivamente (in D.J.U, 22 de setembro de 1988,
p. 7.308 e RT 512/339, dentre outras decisões.)
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989. -DeputadoVictor Faccioni.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI ~, 3.689
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
C6dig~ de-Processo Penal

LIVRO I
Do Processo em Geral

PROJETO DE LEI
N' 4.396, DE 1989
(Do Sr. Victor Faccioni)
Acrescenta Pllrágrafo ao art. 313, do Decreto.Lei
n' 3.689, de 3 de outnbro de 1941 - Código de
Processo Penal, instituindo a prisão preventiva obrigatória, para os casos qne menciona.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 3.833, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 313, do Código de Processo Penal
- Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de outubro de 1941 _
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

.................·····

TtTÜLO·ÍX·

.

Da Prisão e da Liberdade Provisória

. ···········..········CAPtTuú)"iU··········

.

Da Prisão Preventiva
Art. 313. Em qualquer das circunstâncias previstas
no artigo anterior, será admitida a decretação da prisão
preventiva nos crimes dolosos:
I - punidos com reclusão;
lI-punidos com detenção, quando se apurar que
o indiciado é_ vadio ou, havendo dúvida sobre a §ua•.
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identidade, não fornecer ou não indicar elementos para
esclarecê-la;
.
III - se o réu tiver sido condenado por outro crime
doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado
o disposto no parágrafo único do art. 46 do Código
Penal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
DECRETO-LEI N° 3.689
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
LIVRO I
Do Processo em Geral

··..·..············..···..··Ti:rüLÜ·iX'··········..···..·······...
PROJETO DE LEI
N9 4.397, DE 1989
(Do SI. Victor Faccioni)
Acrescenta parágrafo ao art. 315 do Decreto-Lei'
n' 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal, dispondo sob.re a fundamentação
do despacho para a prisão pr.eventiva obrigatória,
nos casos que menciona.
.
(À Comis,ão de Constituição e Justiça e Redação.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 315 do Decreto-Lei n' 3.689, de 3
de outubro de 1941-Código de Processo Penal, passa
I,a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 315. .
..
Parágrafo único. Tratando-se de autor ou coautor em crime de homicídio doloso, roubo, extorsão, seqüestro, estupro, atentado violento ao pudor. rapto não consensual, quadrilha ou bando,
tráfico de entorpecentes ou de substância que determine dependencia física ou psíquica, ou qualquer outro que provoque clamor público, a fundamentação pode restringir-se à demonstração de
prova da existéncia da infração e de indícios suficientes da autoria".
Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua
:publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Nosso sistema processual já conheceu a prisão preventiva obrigatória, em casos restritos (apenados com
reclusão ou crime punido com o máximo em abstrato
igualou superior a dez anos).
Posteriormente, em razão de críticas doutrinárias,
o rigor foi abrandado pela Lei n' 5.349/67, tornando
facultativa a prisão preventiva, já que sua imposição
dependia de necessidade concreta e efetiva, culminando, mais recentemente, com o advento da Lei n' 5.941,
que veio permitir ao réu primário e de bons antetedentes aguardar, inclusive, em liberdade, o julgamento
do recurso de apelação.
Todavia, como acentuou o Prof. Tupinambã Pinto
'de Azevedo, atual Diretor da Escola Superior do Minis:tério Público do Rio Grande do Sul, em tese publicada
na Revista do Ministério Público, vol. 18, pág. 35 e
seguintes, "a realidade brasileira não pode ser ignorad.a
pelos juristas. Sobretudo no meio urbano, melhor dito;
nas grandes cidades, a violência gera verdadeira neurose
I coletiva. A impunidade, fruto de fatores os mais diversos, é também fator de desestabilização social. Os órgãos de imprensa, fazendo eco ao reclamo das maiorias.
pede legislação mais severa, revogação da Lei Fleury,'
'criminalização de condutas" e, diríamos nós, privilegiamento dos indivíduos que não cometem crimes.
A presente proposta, tendo como fonte inspiradora
a preocupação da tese puolicada e embasada em ~uges- .
'tão que solicitei ao eminente Dr. José Antônio PaganeIla Boschi, busca corrigir tais distorções e elevar os
níveis de defesa da sociedade contra a criminalidáde
violenta, na medida em que a prisão preventiva obrigatória, na forma proposta para o parágrafo do artigo
313, será decretada mediante verificação da prova da
existência da infração e de indícios suficientes de autoria.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989. ~ Deputado Victor Faccioni.

Da Prisão e da Liberdade Provisória

....··..·..·......·....·..CÚfTlio·iú..·....·..··....·........
Da Prisão Preventiva
Art. 315. O despacho que decretar ou denegar a
prisão preventiva será sempre fundamentado.
LEI N' 5.349 .
DE 3 DE NOVEMBRO DE 1967
Dá nova redação do Capítulo in do Título IX
do Código de Processo Penal.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresstl Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Artigo único. O Capítulo III do Título IX do Código
de Processo Penal (Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de outubro de 1941), passa a ter a seguinte redação:
CAPÍTULO III
Da Prisão Preventiva
Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial
ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva
decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial.
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houve prova de existência do crime e
indícios suficientes da autoria.
Art. 313. A prisão preventiva poderá· ser decretada:
I - nos crimes inafiançáveis;
11 - nos crimes afiançáveis, quando se apurar no processo que o indiciado é vadio ou quando, havendo dúvida sobre a sua identidade, não fornecer ou indicar elementos suficientes para esclarece-la;
• III - nos crimes dolosos, embora afiançáveis, quando o réu tiver sido condenado por crime da mesma
natureza, em sentença transitada em julgado.
Art. J 14. A prisão preventiva em nenhum caso será
decretada se o juiz verificar pelas provas constantes
dos autos ter o agente praticado o fato nas condições
do art. 19, n" I, II ou III do Código Penal.
Art. 315.. O despacho que decretar ou denegar a
prisão preventiva será sempre fundamentado.
Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva
se, no decorrer do processo verificar a falta de motivo
para que subsista, bem como de novo decretá-Ia, se
sobreviverem razões que a justifiquem".
Brasília, 3 de novembro de 1967; 146' da Independência e 79' da República.
A. COSTA E SILVA, Luís Antonio da Gama e Silva
LEIN' 5.941
DE 22 DE NOVEMBRO DE 1973
Altera os artigos 408, 474, 594 e 596, do Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código
de.Processo Penal.
O P,esidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1" . Os artigos 408, 474, 596, do Decreto-Lei
n:i,3.689. de 3 de outubro de 1941-Código de Processo
.Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 408. Se o juiz se convencer da existência
do crime e de indícios de que o réu seja o seu

J:erça-fcira 12 15165

autor, pronunciá-lo-á, dandô as motivos de seu
convencimento.
§ I". Na sentença de I?ronúncia o juiz declarará
o dispositivo legal 'em cuja sanção julgar incurso
o réu, mandará lançar-lhe o nome no rol dos culpados, recomendá-lo na prisão em que se achar, ou
expedirá as ordens necessárias para sua captura.
§ 2'- Se o réu for primário e de 'bons antecedentes pod!"rá o juiz deixar de decretar-lhe a prisão
ou revogá-la, caso já se encontre preso.
§ 3' Se o crime for afiançável, será, desde logo,
arbitrado o valor da fiança, que constará do mandado de prisão.
§ 4' O juiz não ficará adstrito à classificação
do crime, feita na queixa ou denúncia, embora
fique o réu sujeito à pena mais grave, estendido,
se ·for o caso, o disposto no artigo-4lO e seu parágrafo.
§ 5' Se dos autos constarem elementos de cul~
pabilidade de outros indivíduos não compreendidos na queixa ou na denúncia, 0 juiz ao proferir
a decisão de pronúncia ou impronúncia 'ordenará
que os autos voltem ao Ministério 'Público, para
aditamento da peça inicial do processo e demais
diligências do s.umário.
.
Art. 474. O tempo destinado à acusação e a
defesa será de duas horas para cada um; e de meia
hora a réplica e outro tanto. para a tr~plica. .
§ I' Havendo mais de um acusador ou mais
de um'defensor, combinarão entre si a distribuição
do tempo, que, na falta de entendimento, serámar~
cado pelo juiz, por forma que não Sejam excedidos
os prazos fixados neste artigo.
,§ 2'- Havendo mais de um réu, o tempo para
a acusação e para a defesa será, em relação a todos,
acrescido de uma hora e elevado 'ao dobro o da
réplica; da tréplica observado o disposto no parágrafo anterior.
.
Art. 594. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança,- salvo sé for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido
na sentença condenatória; ou condenado ppr crime
de que se livre.solte;>.
Art. 596. A apelação da sentença absolutória
não impedirá que o réu seja posto imediatamente
em liberdade.
Parágrafo único. A apelação. não suspenderá
a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente".
Art. 2' Esta lei ~ntra em vigor na data de sua publicação, revogados os artigos 9' e 10, da Lei n'263, de
23 de fevereiro de 1948, e as disposições em contrário.
Brasília 22 de novembro de 1978; 152' da Indepen·
dência e 85' da República. - EMÍLIO G, Iv,TÉDlCI
- Alfredo Buzaid.

PROJETO DE LEI
N' 4.398, DE 1989
(Do Sr. Victor Faccioni)
Altera a redação ao caput do artigo 112 da Lei
n' 7.210, de 11 de julho de 1984, que "Institui a
Lei l!e Execução Penal".
(A Comissão de Constituição c Justiça e Redação:)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O caput do art. 112, da Lei n" 7.210, de
11 de julho de 1984, que "Institui a Lei de Execução
Penal", passa a vigorar com a seguinte redação:
,
"Art. 112. A pena privativa de liberdade seni
executada em forma progressiva, com a transparência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cump~ido ao
menos um quarto ou um sexto da pena nos regimes
fechado ou semi-aberto, respectivamente, e seu
mérito autorizar a progressão".
Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A forma progressiva de cumprimento da pena privativa de liberdade, segundo a quantidade de pena e as
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qualidades pessoais do condenado, tem como "ponto
de partida no regime fechado, seguidos pelos menos
rigorosos até chegar no livramento condicional e se encerra~ com a extinção da pena" (Miguel Reale Júnior,
ob. Clt., p. 95).
C~da f(:~i~e tem, s~u cstabelecimento penal pr6prio
(Pcmtenctana, Coloma Penal e Albcrgue, respectivamente, conforme sistema ·adotad6 também na Lei de
Execução Penal) e passa por um maiór ou menor número de estágios, segundo sua maior ou menor gravidade.
Assim, fixado em fechado o ,egime inicial de cunipri~
mento da pena, o primeiro estágio será a passagem
para o semi-abcrto; o segundo, a concessão de autorização para saídas temporárias; o tercciro, a progressão,
para o regime aberto; o quarto, a eventual conversão
da pena privativa de liberdade não superior a dois anos
em restritiva de direitos (conversão impr6pria, art. 180
da LEP); e o quinto, a concessão do livramento condicional.
Daí chamar-se o sistema de progressivo, pois o condenado, com o tempo e seu mérito, vai acelerando seu
retorno à liberdade, paulatinamente.
Juarez Cirino dos Santos (Direito Penal, a Nova Parte
Geral), ensina que "os regimes de execução, com movi:
mentos progressivo e regressivo, cumpre várias funções:
a) condicionam a recuperação de "cotas" de liberdade suprimida, segundo duas variáveis: o tempo de
prisão (variável quantitativa) e o esforço do condenado
. (variável qualitativa);
b) ampliam a justificação da privação de liberdade
sob o argumento oe' maior adequação aos objetivos
preventivos da pena criminal;
.
c) revalorizam a atividade judicial, vinculándo o regime inicial de execução à sentença criminal condenatória, erigida em progn6stico de ressocialização (art.
.
33, § 2', do CP - pág. 229).
A progressão (e a regressão, como veremos mais
adiante) subordina-se a regras precisas e determinadas,
quais sejam:
a) cumprimento mínimo de 116 da pena no regime
anterior;
b) mérito;
c) parecer da Comissão Tecnica de .Classificação (art.
112, parágrafo único, da LEP Rev. Julgados, vol. 68,
p. 52). E finalmente,
d) exame criminol6gico (exi&ív61 para os condenados
~o regime fechado que pllêiteialll progressão ao regime
semi-aberto - art. 34, do CP #8' da LEP e facultativo
para os condenados do re~ÚIlf semi-aberto que postulam progressão ao regime ab~rto - art. 34 e 8', parágrafo único, da LEP, tudQ'd~ acordo com o art. 112,
parágrafo único da LEP).
.
A presente proposta, embasada em sugestão da Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do
Sul e que me foi encaminhada pelo seu insigne Diretor,
Dr. Tupinambá Pinto Azevedo e pelo eminente magis-i
trado Dr. José Antônio Paganella Boschi, em atendimento à solicitação que lhes fiz, visa corrigir uma distorção, pois a Lei de Execução Penal, equivocadamente,
estabelece como requisito temporal único para a progressão, o lapso de 1/6 (um sexto), sem atcntar para
o grau de reprovabilidade do crime e o nível da pena
imposta.
Tratando-se de condenado a pena alta - denotando,
com isso, maior gravidade do fato, segundo deflui do
sistema !eg~1 de crimes e penas, deve a lei exigir maior
~rmanencla ?O cond~nado no regime anterior, possibiIi~ando, com ISSO, maior observllção e aferição do ménto.
É a nossa justificativa.
Sala das ~cssôes, 5 de dezembro de 1989. - DeputadoVictor Faccioni

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PE"A CQORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES
LEI N° 7.210,
DE 21 DE JULHO DE 1984
Institui a Lei de Execução Penal.

.................................................: ..

'

:

.

Dezembro de 1989
"Art. 83
.
...................
11 - cumprid~' ~~i~ d~' '~~t'~d~' ~~.~. ~~nd~'~~d~
for reincidente em crime doloso ou tiver maus ante-I
cedentes."

TÍTULÓII
Do Condenado e do Internado

,

CAPÍTULO I
Da Classificação
Art. 8' O condenado ao cumprimcnto de pena privativa de liberdade em regime fechado, será submetido
a 'exãine Criminológico para a obtenção dos elcmentos
necessários a uma adequada classificação e com vistas
à individualização da execução.
Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo
poderá ser submetido e condenado ao cumprimento
da pena privativa de liberdade em regime semi-aberto.
CAPÍTULO III
Do Trabalho

·········..·······..·········s:Êiçio·ii·····..···········..·

.

Do Trabalho Interno

···A;;.··34:···0·t;~b~ih~·p~d~;á·~~;·g~;~~~Í~d~·p~~·f~~~
dação ou empresa pública com autonomia administra-'
tiva e terá por objetivp a formação profissional do condenado.
Parágrafo único. 'Nessa hipótese, incumbirá à entid~de gerenci~d.ora pro.mover e supervisionar a produçao, com cntenos e metodos empresariais, encarregarse de s.ua comercialização. bem como suportar despesas,
mcluslve pagamento de remuneração adequada.

·..··........·..··..·..·..·:rfTULO·y·..··..·..·..·..·....·......·
Da Execução das Penas em Espécie

CAPíTULO I
Das Penas Privativas de Liberdade

............................................................... _

.

Art. 2- Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. -3° Revogam-s~ as disposiçõcs em contrário.
Justificação
A presente proposta, uma importante contribuição,
da Escola Superior do Ministério Público do Estado
do Rio Grandc do Sul, à luta em favor da defesa da
sociedade contra a criminalidade violenta. e que acolhe·
mos na íntegra, visa estabelecer, na lei, o requisito temporal para a concessão do livramento condicional ao
réu que, embora não reincidente, possua maus anteeedcnt~s, pondo; as~im, por.terra, a discussão na doutrinai
c na junsprudcncIa do Pais sobre o assunto (vide Cláudio HelenoFr.agoso, Lições, p. 392; Willian W. Jorge,
Curso de Drrelto Penal, p. 541; Alberto Franco, C6digo
Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, p. 268; e I
Miguel Reale Júnior, Penas e Medidas de Segurança
no Novo Código, p. 230 e Lex, vol. 92, págs. 198 c
199):
Como se vê. em nome da defesa da sociedade a
referida proposta adota à tese de q\le. para o efeIto
do livramento condicional, sendo o condenado primáno, ~~s de maus antecedentes, deve a lei exigir cOIfo
reqUisito temporal o mesmo prazo exigido parà o condenado reincidente, sob pena de injusta nivelação com
aquele que, além de primário, tem antecedentes ilibados.
Embora divergências doutrinárias, a tese ora abraçada já vem sendo consagrada na jurisprudência, conforme se vê dos ac6rdãos citados.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989. - Deputado Victor Faccioni.

LEGlSLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

SEÇÃO II
Dos regimes

..·Art.. ·li2.. ··A·;~~·~·;~i~;t;~~·d·~·úb~~d~d·~·;;~á~~;~~:
tad~ em forma (Jrogressiva. com a transferência para'
regime menos ngoroso a ser determinado pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da
pena .no regime anterior e seu mérito indicar a progressao.
. Parágrafo único. A decisão será motivada e precedida dc parecer da Comissão Técnica de Classificação
e do eXllme cnmmológlco. quando necessário.

C6DIGO PENAL
DECRETO-LEI N' 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRQ.DE 1940

...........................'-i1Tü'Lo·vi·..· ·
Das Medidas de Segurança
CAPÍTULO I
Das Medidas de Segurança
em Geral

TÍTULO VII
Dos Incidentes de Execução
CAPÍTULO I
Das Conversões

. Art. 1~0. A pena privativa de liberdade, não supenor a dOIS anos, podcrá ser convertida em restritiva I
de direitos desde que:
'
I - o condenado a esteja cumprindo em regime aberto;
II - tenha sido cumprido pelo menos um quarto da
pena;
lU - os antccedentes e a personalidade do condcnado indiquem ser a conversão recomendável.

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

PROJETO DE LEI
N9 4.399, DE 1989
(Do Sr. Victor Faccioni)
Altera a redação do inciso 11 do art. 83 do Decre-'
to.Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal.
A Comissão dc Constituição e Justiça e Redação.)
O Congresso Nacional decrcta:
Art. 1- O inciso II do art. 83 do Decreto-Lei n2.848, de 7 de dezembro de 1940 - C6digo Penal,
passa a vigorar com a seguinte redação:

..

SupervefÚência de Doença Mental
Art.. 83. O indivíduo sujeito a medida de segurança
detentIva, 11 quem, antes de iniciada'a execução ou
d~rante ela, sobrevém doença mental, deve ser reco1~ldo a manicômio judiciário ou, à falta, a estabelccimento adequado. onde se lhe assegure a cust6dia.
Quando não detentiva a medida, a execução não se
inicia e, quando iniciada, não prossegue.
Parágrafo único. Verificada a cura, sem que tenha
desapar~ci.d~ a periculosidade. o juiz pode determinar:
I - o illlCIO ou o prosseguimento da execução da me- '
dida;
. H - substituiç~o da medida de segurança não detentiva por outra de Igual natureza;
IH - a substituição da medida detentiva por outra
delgual natureza ou Rela liberdade vigiada.

... :.

.

PROJETO DE LEI
N9 4.400, DE 1989
(Do SI. Nelson Seixas)
Revoga a Lei n' 7.320, de 11 de junho de 1985,
que dispõe sobre a antecipação da comemoração
de feriados e dá outras providências.
(Apensc-se ao Pro>to de Lei n' 1.170, dc 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1- FicarevogadaaLein-7.320, de 11 de junho.
de 1985, aiteràda pela Lei n- 7.765, de 11 de maio
.
de 1 9 8 9 . '

Dezembro de 1989

Ar!. 2'
cação.
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Esta ki entra em vigor na data de sua publiJustificação

A Lei n' 7.320, de 11 de junho de 1985, mandava
antecipar para as segundas-feiras a comemoração dos
feriados que caíssem durante os demais dias da semana,
à exceção dos que ocorressem nos sábados e domingos
e nos dias l' de janeiro, 7 de setembro, 25 de dezembro
e Sexta-Feira Santa.
A Lei n' 7.466, de 23 de abril de 1986, excetuou
também o Dia do Trabalho.
Este ano, a Lei n' 7,765, incluiu, além da Sexta-Feira
Santa, igualmente o Dia de Corpus Christi.
Ora, essa antecipação tem gerado inúmeros problemas para a população, pois, em muitos municípios,
quando se trata de um feriado religioso, não se obedece
a essa antecipação, ao passo que, em outros, sim.
É indiscutível que o intuito do legislador de então
foi dos melhores, ou seja. evitar as chamadas "pontes",
quando o feriado fica próximo do fim de semana, o
que levava ao "enforcamento" de dias úteis, com prejuízos para a atividade produtora.
Entretanto, a tradição religiosa e cultural de nosso
País desde o início da aplicaç~o·daquela lei se mostrou
mais forte. Um exemplo é o ctirnaval, que, não obstante
não estivesse excluído do texto legal, continuou com
·a terça-feira como feriado.
Assim, o brasileiro também não aceita que o dia consagrado à Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, seja
comemorado no dia de São Geraldo, ou que o Dia
de Finados seja reverenciado em outubro.
Aqui mesmo, em Brasília, por força da lei, em outubro tivemos o feriado do dia 12 comemorado duas vezes:
uma na segunda-feira e outra no próprio dia, isto é,
na quinta-feira.
A fim de evitar os transtornos que vêm ocorrendo
com a antecipação de feriados, inclusive para o planejamento do ano letivo por parte das escolas, bem como
para a população em geral, propomos a revogação da
citada norma legal, que prevê a antecipação da comemoração de feriados, pondo fim a dúvidas que sempre
ocorrem na aplicação daquela lei c em respeito às tradições culturais e religiosas de nossa população.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989. - Deputado Nelson Seixas.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
LEI N' 7.320,
DE 11 DE JUNHO DE 1985
Dispõe sobre antecipação de comemoração de feriados, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Serão comemorados por antecipação, nas
segundas-feiras, os feriados que caírem nos demais dias
da semana, com exceção dos que ocorrerem nos sábados
e domingos e dos dias l' de janeiro (Confraternização
Universal), 7 de setembro (Independência), 25 de dezembro (Natal) e Sexta-Feira Santa.
Parágrafo único. Existindo mais de um feriado na·
mesma semana, serão eles comemorados a partir da
segunda-feira subseqüente.
Alt. 2' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de
sua publicação.
Ar!. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi· cação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1985; 164' da Independência
e 97' da República. - JOSÉ SARNEY - Fernando
Lyra.

LEI N' 7.765,
DE 11 DE MAfO DE 1989
Altera o art. l' da Lei n' 7.320, de l1.de junho
de 1985, que "dispõe sobre antecipação de comemoração de feriados, e dá outras providências" •
O Presidente da R~plÍblica faço saber que ô Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
· Ar!. 1'· O <lrt. l' ila Ui n' 7.320, de li de junho
de 1985,. passa a vigorar com a seguintd' redação:

"Art. I' Serão comemorados por antecipação,
nas segundas-feiras, os feriados que caírem nos demais dias da semana, com exceção dos que ocorrerem nos sábados e domingos e dos dias l' de janeiro
(Confraternização Universal), 7 de setembro (fndependência), 25 de dezembro (Natal), Sexta-Feira
Santa e Corpus Christi."
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília 11 de maio de 1989; 168' da Independência
e 101' da República. - .JOSÉ SARNEY - Oscar Dias
Corrêa.

LEI N' 7.466,
DE 23 DE ABRIL DE 1986
Dispõe sobre a comemoração do feriado de l'
de Maio - Dia do Trabalho.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' O feriado de l' de Maio, consagrado como
"Dia do Trabalho", será comemorado na própria data,
não se lhe aplicando a antecipação prevista na Lei n'
7.320, de 11 de j\Inho de 1985.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se :as disposições em contrário.
Brasília 23 de abril de 1986; 165' da Independência
e 98" da República. - JOSÉ SARNEY - Paulo Brossard.

PROJETO DE LEI
Nº 4.401, DE 1989
(Do Sr. Aloysio Chaves)
Introduz alterações no art. 896 da Consolidação
'das Leis do Trabalho.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e de Trabalho - art. 24, n.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica suprimida a alínea "b" d<;l artigo 896
'da Consolidação da Leis do Trabalho, introduzida pelo
artigo 12 da Lei n" 7.701, de 21 de dezembro de 1988.
Art. 2' O § 5' do art. 896 da Consolidação das Leis
do Trabalho, instituído pelo art. 12 da Lei n" 7.701,
de 21 de dezembro de 1988. passa a ter a seguinte
redação:
§ 5' Quando a revista ou os embargos contrariarem enunciado da Súmula da Jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, poderá
o Ministro-Relator, indicando-o, negar seguimento
a esses recursos e ao agravo de instrumento. Será
ainda negado seguimento a qualquer recurso nas
hipóteses de intempestividade, deserção, falta de
alçada e ilegitimidade de representação,'cabendo
a interposição de agravo."

Art. 3' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
A Lei n' 7.701, de 21 de dezembro de 1988, dentre
outros prop6sitos, teve a finalidade de agilizar o processo do trabalho e o conseguiu em grande parte. Duas
das suas nonnas, no entanto, ou se opuseram à Jurisprudência uniforme do Tribunal Superor do Trabalho. criada no sentido de resguardar a sua competencia de Corte
da Federação e não dos Estados, como incidiram no
uso de expressão não tão eficaz quanto autilizada pela
legislação anterior. Foi o que aconteceu com a redação·
dada à alínea b do art. 896 da Consolidação das Leis
do trabalho e ao § 5' desse mesmo artigo.
A indigitada alínea "b" estendeu a possibilidade de
uniform~ação de jurisprudência sobre interpretação de
lei estadual, Conveução Coletiva de Trabalho, Acordo
Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial, todos instrumentos de aplicação local, quando
.o Tribunal Superior do Trabalho foi instituído para uniformizar a jurisprudência a respeito da interpretação,tão-somente, da lei federal. A jurisdição do Tribunal
Superior do Trabalho é federal, não podendo desgastar-se ou solirecarrégar-se com o exame de questões
de natureza local, tanto que, nesse sentido, já havia

Terça-feira 12 . 15167
a jurisprudência sido pacificada a respeito (Enunciado
n' 208 do TST). Subvertendo a natureza federal do
órgão, a alínea que se pretende suprimir, s6 tem contribuído para aumentar o trabalho de uma Corte já assoberbada de processos.
Além do mais, essa alínea é de discutível constitucionalidade. pois possibilita o exame de leis e instrumentos
coletivos locais, mas apenas para as categorias profissionais e empresas que tenham que observá-las em área
"que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator" da decisão. o que contraria o princípio constitucional da igualdade processual, que deve ser garantido
a todos os jurisdicionados e não a uma parcela deles.
como fez a 7.701188, ao restringir a hipótese recursal
apenas às decisões interpretativas dessas leis e instrumentos locais, que excedam a jurisdição do Tribunal
Regional do Trabalho prolator do ac6rdão.
Quanto ao § 5', o que se pretende é assegurar uma
redação mais precisa. A atual redação usa da expresão
"em consonância - "estando a decisão recorrida em
consonância com enunciado... " - quando o intuito legislativo não tem sido este, desde a Lei n' 5.584, de
26 de junho de 1979, uma vez que através do seu artigo
9', possibilitou o trancamento do recurso "quando o
pedido do recorrente contrariar súmula". O termo correto é "contrariar". como usado neste projeto e não
a expressâo "em consonância", que restringe a possibilidade para que se negue o seguimento do recurso, quer
pelo juízo de admissibilidade ad quem, como pelo juízo
de admissibilidade a quo. Resguarda-se, assim, a maior
agilização do Judiciário trabalhista na apreciação dos
recursos.
Sala das Sessões, l' de dezembro de 1989. - Deputado Aloysio Chaves.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N' 7.701,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1988.
Dispõe sobre a especialização de Turmas dos Tribunais do Trabalho em prucessos coletivos e dá ontras providências.
Art. 12. O art. 896 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452,
de l' de maio de 1943, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 896. Cabe Recurso de Revista das decisões de última instância para o Tribunal Superior
do Trabalho, quando:
b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual,
Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial
que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prol~tor interpretação divergente, na forma da alínea
a;
§ 5' Estando a decisão reconida em consonância com enunciado da Súmula da Jurisprudência
do Tribunal Superior do Trabalho, poderá o Ministro-Relator, indicando-o, negar seguimento ao Recurso de Revista, aos Embargos, ou ao Agravo
de Instrumento. Será denegado seguimento ao Recurso nas hip6teses de intempestividade, deserção.
falta de alçada e ilegitimidade de represfiêntação,
cabendo a interposição de Agravo."

PROJETO DE LEI
Nº '4.402, DE 1989
(Do Sr. José Costa)
Dispõe sobre a produção de alimentos básicos e
dá outras providências.
.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e. Redação (ADM); e de Agricultura e Pólít(ca Ruralart. 24. lI.)
O Congresso Nacional decreta:
liberaç~o de quaisquer recursos por instituições finaUl:~íras púõlicas, inclusive incentivos e bene-

Art. l' A
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fícios fiscais, para implantação, desenvolvimento, ampliação, modernização, adequação técnica ou reformulação ·de proje~ ou empreendimentos agropecuários
ou agroindustriais, está condicionada à destinação de,
no mínimo, 10% (dez por cento) da área agricnltável
do imóvel ou conjunto de imóveis do mesmo proprietário, titular do domínio útil on detentor a qualquer
título, para a produção de alimentos básicos.
Parágrafo único. A área destinada à prodnção de
alimentos básicos, de que trata o caput, será explorada
diretamente pelo proprietário, titular do domínio útil
ou detentor a qualquer título do imóvel rural, arrendada
ou cedida em parceria.
Art. 2' O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados
de sua publicação.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dada a relevância social da proposta, esperamos contar com o apoio dos Parlamentares na sua aprovação.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989. - Deputado José Costa.

Justificação

CAPíTULO III
Da Política Agricola e Fundiária
e da Reforma Agrária

O comparecimento histórico da produção de alimentos básicos, nos últimos anos, é motivo de inquietação
e apreensão. A disponibilidade de alimentos não acom·panha o ritmo de crescimento populacional.
Ve,rifica-se um favorecimento crescente, por parte
de políticas governamentais, às culturas dinâmicas e
que sofram influência direta da perfomance dos mercados externos (ex.: soja, café, laranja) e aos insumos
energéticos (ex.: cana-de-açúoar).
O processo de "modernização conservadora" que se
implantou no País, a partir de 1965, privilegiou aquelas
culturas dinâmicas, permitindo, ainda, o fechamento
da fronteira aos pequenos agricultores que se dedicam
primordialmente à produção de alimentos básicos. À
guisa de exemplo, vejamos como se comportou a produção per capita de alimentos básicos, no Brasil, nos últimos anos:

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
.
CONSTITUIÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
I -:- aproveitamento racional e adequado;
11 - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as
relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Dezembro d: 1989
prosperidade, com empresas competitivas, de alta tecnologia e índices de lucratividade assemelhados, se nãd
superiores, aos de empresas dos países mais desenvol,
vidas do mundo caQitalista. Tais emjJresas -até mesmo
por uma questao de mercado - podem se dar ao luxo
de pagar altos salários aos seus executivos. A Revista
Exame, em suas coberturas periódicas sobre o assunto,
vem apontando quase que sistematicamente que os executivos brasileiros, via de regra, percebem salários mais
elevados que os seus parceiros americanos, por exemplo. Uma norma bem brasileira, aliás, de inchar os
rendimentos desses executivos, consiste nos chamados
benefícios que se somam aos seus salários diretos: alugueI de residências, pago pelas empresas, cartões de
crédito, veículos, motoristas, mensalidades escolares,
etc.
Se se justifica que o nosso salário mínimo seja de
70 dólares mensais, não se justifica, entretanto, que
essas empresas hajam que nivelar, agora por baixo,
os salários dos empregados mais humildes, limitando-os
ao mínimo que a lei estahelece, como regra geral, associada a uma natureza geral de nossa economia.
Esta é a idéia implícita no Projeto de Lei que temos
a homa de submeter à elevada consideração dos Membros do Congresso Nacional, com a certeza de que a
substantivação da presente inicitiva em norma legal haverá de ahrir caminhos para a tão premente e necessária
justiça social no País.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989. - Deputado José Costa.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA Co.0RDENAÇÁO DAS
COMISSOES PERMANENTES
LEI N' 7.789,
DE 3 DE JULHO DE 1989

BRASIL

Evolução da produção per capita de alimentos básicos
1860-84 (em kg/hab/ano)

(Do Sr. José Costa)

- médias ponderadas -

Período

Arroz

Feijão

Mandioca

Milho

Trigo

Soja

1960~64

74.8
78,9
72.6
76.1
76,4
70,4

24.5
27.4
25,7
22,0
18,4
18.0

276.8
314.6
323,0
259.0
220,6
182,2

149,8
141.0
150,4
155,0
153,8
163,8

8.1
8.v
15,6
21.2
24,0
17,3

3.9
6,7
18,6
72,6
103.4
158.7

1964-68
1968-72
1972-76
1976-80
1980-84

PROJETO DE LEI
Nº 4.403, DE 1989

Como se vê, nos dados apresen!ados, os produtos :
tropicais componentes da cesta básica de consumo popular - arroz, feijão e mandioca - apresentam crescimento negativo, enquanto os produtos de exportação
ou para abastecimento dos grandes complexos agroindustriais - soja, milho, trigo - têm elevadas taxas
de crescimento.
Alguma coisa precisa ser feita no sentido de reverter
o q~adro. A insuficiência na oferta de alimentos básicos,
conlugado ao baixo poder aquisitivo da população, tem
se mostrado responsável por um processo crônico de
desnutrição. A ingestão insuficiente de alimentos atrasa
o crescimento físico das crianças e, na maioria dos casos,
compromete, definitivamente, o crescimento mental.
Estudos comprovam que "a desnutrição grave e crônica
poderá formar uma sub-raça composta de nanicos de
pernas curtas e de baixa inteligência".
A nossa proposta visa, ao estimular a produção de
alimentos básicos, reduzir a prevalência dessas carências nutricionais.
Sem dificultar a consolidação do processo de modernização da agricultura e sem impedir que se produza
para o mercado externo, a nossa proposta protagoniza,
apenas, que o setor agrícola cresça dentro de um padrão
, equilibrado: ao lado da agricultura dinâmica voltada
para o mercado externo se priorize, também, a oferta
de alimentos básicos para o consumo interno.
A medida é de fácil implementação. Não exige alocação de recursos extras, Apenas redireciona as políticas
governamentais no sentido de dar à propriedade da
terra a sua verdadeira função social, nos termos do
art. 186 da Constituição Fe~ral.

Estabelece o menor salário a ser pago ao trabalhador por empresa' brasileira.
(Às Comissões de Constituição e Justiça c Redação (ADM); e de Trabalho - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O menor salário mensal pago ao trabalhador por empresa brasileira não poderá ser inferior a
5% (cinco por cento) da remuneração mensal paga,
pela mesma empresa, aos seus diretores, respeitado o,
salário mínimo estabelecido pela Lei n' 7.789, de 3 dei
julho de 1989..
§ l' Para os fins deste artigo, considera-se remuneração mensal do diretor da empresa a soma da renda
monetária recebida, no ·mês, e a qualquer título, com
o valor de mercado dos benefícios que, no mesmo período, onerem diretamente a empresa com despesas de.
alimentação, habitação, transporte, saúde, educação e
previdência privada efetuadas com o diretor.
§ 2' Havendo remuneração variável, tomar-se-á como referencial, para os fins do caput deste artigo, o
diretor de mais alta remuneração.
Art. 2' O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da
sua publicação.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data da sua publi·
cação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
É compreensível que, num país como o Brasil, com
upia renda per capita que não atinge os 2.000 dólares
anuais, o salário mínimo estabelecido pela Lei n'
7.78?/89 tenha tão pequena expressão. Não se há de
eXigir que o nosso salário mínimo, atualmente da ordem
de 7~ d6~a~es mensais, tenha a mesma magnitude do
salano mlmmo dos Estados Unidos, por exemplo, que
ronda a casa dos 800 d6lares mensais, mesmo porque
o PIB, lá, é mais de dez vezes superior ao nosso.
Entretanto, neste caldeirão de problemas econômicos, com seus corolários sociais, que caracterizam o
nosso país, existem verdadeiros bolsões de riqueza e

Dispõe sobre o salário mínimo
O Presidente do Senado Federal promulga, nos termos do art. 66, § 7', da Constituição Federal, a seguinte
Lei, resultante de Projeto vetado pelo Presidente da
República e mantido pelo Congresso Nacional.
Art. l' O valor do salário mínimo de que trata o
inciso IV do art. 7' da Constituição Federal fica estipulado em NCz$ 120,00 (cento e vinte cruzados novos),
em I.Qdo o territ6rio nacional, a partir do dia l' de
,junho'de 1989.
Art. 2' O valor do salário mínimo estipula~o no
artigo anterior será corrigido, mensalmente, pelo Indiee
de Preços ao 'Consumidor (IPC) do mês anterior.
§ l' O salário mínimo 'do mês de outubro de 1989
será o de setembro de 1989, corrigido na forma do
caput deste artigo e acrescido de 12,55%.
§ 2' A partir de novembro de 1989, inclusive. e
a cada bimestre, o salário mínimo será calculado com
base no disposto no caput deste artigo e acrescido de
6,09%.
Art. 3' Fica vedada a vinculação do salário mínimo
para qualquer fim, ressalvados os benefícios de prestação continuada pela Previdêm;ia Social.
Art. 4' O salário mínimo horário é igual ao quociente do valor do salário mínimo de que trata esta
Lei p'or 220 (duzentos e vinte) e o salário mínimo diário.
por 30 (trinta).
Parágrafo único. Para os trabalhadores que tenham
por disposição legal o máximo de jornada diária de
trabalho em menos de g (oito) horas, o salário mínimo
será igual àquele definido no caput deste artigo, multiplicado por 8 (oito) e dividido por aquele máximo legal.
Art. 5' A partir da publicação desta Lei, deixa de
existir o salário lJlínimo de referência e o piso nacional
de salárioS', vigorando apenas o salário mínimo.
Art. 6" Na hipótese de esta Lei ter vigência após
a data de l' de junho de 1989, o valor estabelecido
em seu art. l' será corrigido na forma prevista no art.

2'
Art. 7' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.
Art. 8" Revogam-se as disposiçõe~ em contrário.
Senado Federal, 3 de julho de 1989, 168' da Independência e 101' da República - Nelson Carneiro.
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PROJETO DE LEI
N' 4.404, DE 1989
(Do Sr. Ney Lopes)
Autoriza o Poder Executivo a iustituir a Escola
Técnica Industrial ,no Município de Currais Novos,
Rio Grande do Noite.
(Às Comissões 4e Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Finanças (ADM); e de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo - Art. 24, n.)
O Congresso Nacion'al decreta:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Escola Técnica Industrial do Município de Currais
Novos, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' A Escola Técnica Industrial de Currais Novos será diretamente vinculada ao Ministério da Educação, que promoverá, nos termos do estatuto a ser baixado por decreto do Presidente da República, a sua instalação em nível de Segundo Grau.
Parágrafo único. As áreas dos cursos, currículo mínimo e número de séries, serão determinados em resolução, a ser expedida pelo Conselho Federal de Educação,
no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta
Lei.
Art. 3' A instalação da Escola Técnica Industrial
de Currais Novos é subordinada à prévia consignação,
no Orçamento da União, das dotações necessárias, assim como à criação dos cargos, funções e empregos
indispensáveis a seu funcionamento, por iniciativa exclusiva do Presidente da República.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Vencer as barreiras sócio-econômicas do subdesenvolvimento somente será possível, através da disseminação, em alta escala, do ensino técnico e industrial.
Este é o instrumento de ação do Estado, que permite
a formação de quadros de nível médio, a altura do
crescimento econômico e social.
O ensino técnico é a chave da solução de graves problemas estruturais das sociedades que aleançaram o desenvolvimento pleno. Assim foi nos Estados Unidos;
no Canadá; na França; na Alemanha Ocidental e tantos
outros países. E certamente será também no Brasil.
O estímulo a esse nível de ensino e instrução, desafoga as Univ~rsidades, permitindo que as mesmas reduzam a quantidade dos formandos, aprimorando assim
na gradução, na pesquisa e na experimentação.
Cu?"ais Novos é uma cidade p610 do Serid6 potiguar.
Lá eXistem reservas minerais de dimensão imensurável
constituindo a base de toda a economia extrativa d~
Est~do. Várias minerações atuam, com extração dos
mais variados tipos de minérios, empregando centenas
e centenas de empregados especializados e semi-especializados. Currais Novos sente na pele as oscilações
freqüentes do comércio internacional de minério. Por
diversas vezes, o autor desse projeto, reivindicou o preço mínimo da sheelita, fixado e garantido pelo Governo
como única forma de assegurar o emprego estável ao;
trabalhadores.de Currais Novos e redondezas, os quais
ficam a merce das cotações externas do produto que,
com tanta abnegação e,.cumprimento do dever, extraem
do solo sendoense.
Mas há outra forma de, igualmente, valorizar o trabalha?or e as empresas de Currais Novos e municípios
sendoenses: é a construção da Escola Técnica e Industrial de Currais Novos. Esta unidade educacional formará mão-de-obra de nível médio, permitindo avanços
nas pesquisas, nas experiências e na qualidae dos serviÇ?S ~e extração mjneral. É obra de fundamental importancm para o futuro de Currais Novos, dos seus jovens,
do seu povo.
EI!.' se tratando de providência fundamental para o
desenvolvimento sócio-econômico de parcela apreciá"
vel ~o Seridó norte-riogrançlense, esperamos que a pro,
pOSição m~rec~rá, <t acolhida dos ilustres pares.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1989. - Deputado Ney Lopes.

PROJETO DE LEI
N' 4.405, DE 1989
(Do SI. Ney Lopes)
Autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Técn~ca Industrial, no Município de Caicó, Estado
do RIO Grande do Norte.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Finanças (ADM); e de Educação,
Cultura e Esporte e Turismo - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Escola Técnica Industrial do Município de Caicó,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2" A Escola Técnica Industrial de Caicó será
diretamente vinculada ao Ministério da Educação, que
promoverá, nos termos do estatuto a ser baixado por
decreto do Presidente da República, a sua instalação
a nível de segnndo grau.
Parágrafo único. As áre,as dos cnrsos, currículo mínimo e número de séries serao determinados em resoluçáo, a ser expedida pclo Conselho Federal de Educação,
no prazo de 60 (sessenta) dias ap6s a publicação desta
lei.
Art. 3' A instalação da E scola Técnica Industrial
de Caicó é subordinada à prévia consignação, no Orçamento da União, das dotações necessárias, assim como
à criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis
a seu funcionamento, por iniciativa exclusiva do Presidente da República.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.

.Tustificação
Vencer as barreiras s6cio-econômicas do subdesenvolvimento somente será possível, através da disseminação, em alta escala, do ensino técnico e industrial.
Este é o instrumento de ação do Estado, que permite
a formação de quadros de nível médio, a altura do
crescimento econômico e social.
O ensino técnico é a chave da solução de graves problemas estruturais das sociedades que alcançaram o desenvolvimento pleno. Assim foi no Estados Unidos,
no Canadá, na França, na Alemanha Ocidental e tantos
outros países. E certamente será também no Brasil.
O estímulo a esse nível de ensino e instrução, desafoga as Universidades, permitindo que as mesmas rednzam a quantidade de formandos, aprimorando assim
na graduação, na pesquisa e na experimentação.
Caicó é um dos maiores p610s de desenvolvimento
econômico e social do Estado do Rio Grande do Norte.
A atividade agrícola, com base no plantio do algodão
e outros produtos, além de várias unidades agroindustriais, distinguem eaic6 e áreas adjacentes, como centro
polarizador de fundamental importância no Rio Grande
do Norte.
Nesse contexto, a implantação de uma Escola Técnica
Industrial se constituirá. em suporte basilar para a demarragem desenvolvimentista. E como talo autor abre
os caminhos, através dO',presente projeto autorizativo,
colocando Caicó, t1efinitívamente, como centro prioritário para a implantação \:Iessa escola de segundo grau,
no rol das instituições vinculadas ao Ministério da Educação.
Há outra forma, de, igualmente, valorizar o trabalhador e as empresas de Caicó e municípios vizinhos:
é a construção da Escola Técnica e Industrial de CMcó.
Esta unidade educacional formará mão-de-obra de nível
médio, permitindo avanços nas pesquisas, nas experiências e na qualidade dos serviços. E obra prioritária
para o futuro de Caicó, dos seus jovens, do seu povo.
Em se ~ratando de providência fundamental para o
desenvolvimento sócio-econômico regional esperamos
que a prpposição merecerá a acolhida dos ilustres pares.
Sala das Sessões, ~ de novembro de 1989. - Deputado Ney Lopes.
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PROJETO DE LEI
N' 4.406, DE 1989
(Do SI. Ney Lopes)
Autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Técnica .Industrial, no Município de Mossoró, Esta.
do do RIO Grande do Norte.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Finanças (ADM); e de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Escola Técnica Industria\.'do Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2' A Escola Técnica Industrial de Mossoró
será diretamente vinculada ao 'Ministério da Educação'
que promoverá, nos termos do estatuto a ser bajxad~
por decreto do Presidente da República, a sua instalação
a nível de segundo grau.
Parágrafo único. As áreas dos cursos currícnlo mínimo e número de séries serão determinados em resolução, a ser expedida pelo ConselhO Federal de Educação,
n~ prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta
leI.
Art. 3' A instalação da Escola Técnica Industrial
de Mossoró é subordinada à prévia consignação, no
Orçamento da União, das dotações necessárias assim
c?m? à criação de cargos, funções, empregos indispensavelS a seu fnncionamento, por iniciativa exclusiva do
Presidente da República.
.
~rt. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaça0.
Art. 5' Revogam-se as disposiçõ.ts em contrário.
.Tustificação
Vencer as barreiras s6cio-eeonpmicas do subdesenvolvimento somente será possívél, através da disseminação, em alta escala, do ensino técnico e industrial.
Este é o instrumento de ação do Estado, que permite
a formação de quadros de nível médio, a altura do
crescimento econômico e social.
O ensino técnico é a chave da solução de graves problemas estruturais das sociedades que alcançaram o desenvolvimento pleno. Assim foi nos Estados Unidos
no Canadá, na França, na Alemanha Ocidental e tanto~
outros países. E certamente será também no Brasil.
O estímulo a esse nível de ensino e instrução, desafoga as Universidades, permitindo que as mesmas reduzam a quantidade de formandos, aprimorando assim
na graduação, na pesquisa e na experimentação.
Mossor6 é a cidade p610 do Rio Grande do Norte.
A sua atividade s6cio-econômico é diversificada em vários ramos de atividades, constituindo prioridade a extração do sal e seus produtos; agropecuária intensiva;
agroindustriais, além de grande movimentação terciária, através de serviços e comércio em geral.
Mossoró sedia um dos centros universitários de melhor qualidade profissional no Nordeste, sendo o seu.
corpo docente de alto nível, elogiado pela competéncia,
zêlo e responsabilidade.
É, nesse contexto, de fundamental importância dotar
Mossoró de uma Escola Técnica Industrial, de forma
a permitir formação de quadros de nível médio, com
a conclusão do segundo grau, capazes de agilizar, com'
maior rapidez, o desenvolvimento da cidade e municípios a ela vineuladás e polarizados. O Autor, entendendo esta realidade, propugna pela Escola Industrial
de Mossoró e através deste projeto de lei autorizativo"
torna irreversível a implantação dessa unidade de ensino
vinculada ao Ministério da Educação.
Há outra forma de, igualmente, valorizar o trabalhador e as empresas de Mossoró, e municípios vizinhos:
é a construção da Escola Técnica e Industrial de Mossoró. Esta unidade educacional formará mão-de-obra
de nível médio. permitindo avanços nas pesquisas, nas
experiências e na qualidade dos serviços. É obra prioritária para o futuro de Mossorú, dos seus jovens, do
seu povo.
Em se tratando de providência fundamental para o
desenvolvimento sócio-econômico regional, esperamos
que a proposição merecerá a acolhida dos ilustres pares.
Sala das Sessões, 5 de novembro de 1989. - Deputado Ney Lopes.

.
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PROJETO DE LEI
N~ 4.411, DE 1989

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

(Do Sr. Francisco Amaral)

DECREjO-LEI N' 5.452,
DE l' DE MAIO DE 1943

Altera a redação do § l' do art. 475 da Consoli·
dação das L~is doI Trabalho, acrescentando novo
parágrado ao mesmo dispositivo.

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e ~e Trabalho - art. 24, lI.)

TÍTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O § l' do árt. 475 da Consolidação das Leis
do Trabalho passa a vigorar com a redação seguinte:
"Art. 475.

.

.

..................................................................
§ l' Recuperando o empregado a capacidade
de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada,
ser-lhe-à assegurado o direito à função que ocupava
ao tempo da aposentadoria, facultado, porém, ao
empregador, o direito de indenizá-lo por rescisão
do contrato de trabalho, nos termos dos arts. 477
e 478, salvo no caso de ser ele portador de estabilidade, observando o .disposto no § 3'00

Art. 2' É acrescentado o art. 475 da Consolidação
das Leis db Trabalho o parágrafo seguinte:
"Art. 475.

,

CAPÍTULO 11
Da Carteira de Trabalho e Previdência Social

CAPÍTULO IV
Da Suspensão e da Interrupção
••• o • • • • • • • 0 •••• 0.0. o • • • • • • • ~ 0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • •

Art. 475,. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante
o prazo fixado pelas leis de previdências social para
a efetivação do' benefício.
§ l' Recuperando o empregado a capacidade de
trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, ser-Ihe-á
assegurado o direito ,à função que ocupava ao tempo
da aposentadoria, facultado. porém, ao empregador,
o direito de indenizá-lp por rescisão do contrato de
trabalho, nos termos dos arts. 477 e 478, salvo na hipótese de ser cle portador de estabilidade, quando a indenização deverá ser paga na forma do art. 497.

.

..........

§ 3' Ao acidentado no trabalho, desde que não
estável será garantido o emprego pelo prazo de
doze meses. a contar da data da alta médica, na
mesma função ou· em outra compatível com a sua
capacidade, sem prejuízo do salário devido à época
do acidente acrescido das vantagens concedidas à
categoria profissional. "

Art. 3" Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

CAPÍTULO VII
Da Estabilidade
Ar!. 492. O empregado que contar mais de dez
anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedidp senão por motivo de falta grave ou circunstância
de força maior, devidamente comprovadas.
Parágrafo único. Considera-se como de serviço todo o tempo em que o empregado esteja à disposição
do empregador.

o

Art. 496. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade' .resultante do dissídio, especialmente quando
for o empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho
poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos do artigo seguinte.

·····················'t·······························

CAPÍTULO III
Assistência às Rescisões Contratuais
Art. 10. Os §§ l' e 3' do art. 477 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n'
5.452, de 1" de maio de 1943, passam a ter a seguinte
redação:

Justificação
A faculdade que se atribui ao empregador, no § l'
do art. 475 da CLT, de dispensar o empregado estável,
que tem a sua aposentadoria cancelada em virtude da
recuperação da capacidade de trabalho, total ou parcial,
~edidante o pagamento de indenização em dobro, é
mcompatíve~ com as disposições do art. 492 e seguintes
do mesmo dIploma legaL Se o obreiro goza de estabilidade, só mesmo na hipótese prevista no art. 496 caso
dé incompatibilidade entre as partes a critério dd Juiz
poderá ocorrer a rescisão contratual à míngua de falt~
grave. Em tal passo, o que 'fez o legislador foi admitir
o exercício do arbítrio judicial tendo em vista bem
maior, qual a paz soci~11 Jamais, porém, poder-se-á
aceItar, pelo menos à inspiração da eqüidade que tal
'
arbítrio seja exercido pejo empregador.
J\.lstifica-se, dessa forma, a derrogação do parágrafo
em apreço, nos moldes propostos no presente projeto
de lei.
Demais, cogitamos, tàmbém, de instituir a garantia
do emprego ao acidentfldo no trabalho quando recebe.
a alta médica na repartição previdenciária.
Em caso como esse não é raro o empregador rejeitar
o empregado, quando n,ão goza de estabilidade, pagando ou não pagando indenização. Em tal situação, de
qualquer forma, depara trabalhador com a triste realidade de\ perder. de uma hora para outra, a garantia
do ganho\ para a sobrevivência, sua e de sua família,
e de não obter nova oportunidade de emprego em qualquer outra empresa, porque geralmente já não detém
piena capacidade de trabalho.
.
Para atenuar ~al estado de coisas cogitamos, pelo
menos, de garantIF ao empregado a manutenão das relações de trabalho pelo prazo de doze meses, para que
possa prover com mais tranqüilidade acerca do seu futuro.
Acreditamos q'ue o elevado espírito de Justiça Social
desta proposição haverá qe merecer o acolhimento de
nossos nobres pares.
Sala das Sessõ~s, 5 de dezembro de 1989. - Deputado Francisco Amaral.

Art. 4' As reclamações para anotação, retificação
ou atualização das Carteiras de.Trabalho e Previdência
Social, poderão ser apresentadas e acompanhadas pelos
sindicatos de classe.
Art. 5" Ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho, ainda que indiretamente e recusando-se o empre.gador a anotar a data de desligamento na Carteira de
Trabalho e Previdência Social, poderá o interessado,
pessoalmente ou através de seu sindicato de classe, reclamar .íunto ao órgão legal do Ministério do Trabalho.
Art. 6" A reclamação será apresentada por escrito
ou reduzida a termo, com exibição, no ato, da Carteira
de Trabalho e Previdência Social, cujas anotações serão
transcritas e autenticadas.
Art. 7' Tratando-se de anotação da data de desligamento. liminarmente, o agente do órgão do Ministério
do Trabalho atuará com base nas informações prestadas
pelo interessado, sem prejuízo do prosseguimento da
reclamação.
Art. 8' As reclamações serão instruídas e decididas
no prazo improrrogável de trinta dias.
Art. 9' Não se conformando, qualquer das partes,
com a decisão proferida, poderá o interessado reclamar
perante a Justiça do Trabalho.

.

PROJETO DE LEI
N~ 4.412, DE 1989
(Do Sr. Francisco Amaral)
Dispõe sobre a fiscalização das relaçõe.~ do trabalho e dá outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Trabalho; e de Saúde, Previdência
e Assistência Social- art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Da Fiscalização das Relações do Trabalho

Art. l' A fiscalização das relações do trabalho será'
exercida pelo Ministério do Trabalho na forma das instruções que expedir.
Art. 2' O Ministério do Trabalho manterá convênio com o Ministério da Previdência e Assistência Social, de modo a permitir que, no exercício da fiscalização, seus agentes observem o cumprimento das normas de proteção ao trabalho, de higiene e segurança
do trabalho, pertinentes ao recolhimento das contribuições previdenciárias, do Finsocial, do Pis/Pasep, depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
com poderes para autuar os infratores, aplicando as
sanções previstas em lei.
Art. 3' Poderá o Ministério do Trabalho celebrar
convênios com os estados e municípios para que estes
exerçam, ainda que concorrentemente, a fiscalização
prevista no artigo anterior.

"Art. 477. § l' O pedido de demissão ou recibo
de quitação de rescisão do contrato de trabalho
firmado por empregado com mais de noventa dias
de serviço só terá validade quando feito com a
assistência do respectivo sindicato.
§ 3" Inexistindo sindicato, a assistência será feita,
observada a seguinte ordem preferencial:
a) pela delegacia da federação sindical;
b) pela delegacia da confederação sindical;
c) pelo órgão local do Ministério do Trabalho;
d) pelo promotor ou defensor público;
e) pelo juiz de paz.

CAPÍTULO IV
Atuação Sindical
Art. 11. As fiscalizações, quando requeridas por
órgãos sindicais, serão acompanhadas por um diretor
ou delegado do requerente.
§ 1" No ato, o sindicato será cientificado do dia
e hora em que será realizada a inspeção.
§ 2' A inspeção será realizada no prazo improrrogável de dez dias, contados da apresentação do pedido.
Art. 12. Tratando-se de inspeção que envolva higiene e segurança do trabalho, será facultada ao sindicato a companhia de assessor técnico.
CAPÍTULO V
Eleição para a Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes do Trabalho
Cipa
Art. 13. A convocação de eleição para representantes de trabalhadores nas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Cipa) será comunicada ao respectivo sindicato de representação profissional nas vinte e quatro horas seguintes.
Art. 14. O processo eleitoral observará os seguintes requisitos;
I - registro de candidaturas individuais;
II - formação de lista única de candidatos;
IH - votação por escrutínio secreto;
IV - proclamação, como eleitos, dos mais votados
e como suplentes os que na seqüência obtiveram maior
número de votos.
Art. 15. O sindicato profissional designará um diretor ou delegado para acompanhar o processo eleitoral.
cumprindo-lhe pre.sidir a mesa apuradora.
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Art. 16. dO representante sindical poderá impugnar o pleito, cumprindo à autoridade local do Ministério'
do Trabalho decidir a impugnação no prazo improrrogável dc cinco dias.
Art. 17. Os candidatos às eleições das Cipa gozarão
de estabilidade no emprego desde o registro de suas
candidaturas até noventa dias após o encerramento do
pleito, e, sendo eleito, até doze meses após o término
de seus mandatos.
Parágrafo único. A estabilidadc é extensiva aos suplentes.
CAPíTULO VI
f>enaIidades Art. 18. O art. 47 da Consolidação das
Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:
"A empresa que mantiver empregado não regis·
trado, nos termos do art. 41 e seu parágrafo único,
incorrerá na multa no valor de 500 BlN por empregado não registrado', acrescido de igual valor em
cada reincidência."
Art. 19. No caso de anotações incorretas a multa
será de 400 BlN e na hipótese de falta de atualização
das anotações, de 150 BTN, observado o estabelecido
no artigo anterior.
Art. 20. O valor das multas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho passam a equivaler a 100
BlN para cada valor de referência.
Art. 21. Lavrado o auto de infração, no ato, o representante do empregador ficará cientificado para pagar a multa imposta, no prazo de cinco dias.
Art. 22. Esgotado o prazo, nos cinco dias subseqüentes, o órgão responsável pela imposição da multa
encaminhará cópia autenticada do auto de infração ao
Ministério' Público do Trabalho para que proceda sua
execução judicial.
Art. 23. Transcorrido o prazo do art. 21, poderá
o sindicato de classe representar ao Ministério do Trabalho para que execute a multa imposta.
Parágrafo único. Caso o Ministério do Trabalho não
inicie a execução, dentro de trinta dias poderá o sindicato de classe substituí-lo, promovendo a ação competente.
'Art. 24. Constitue crimes contra a organização do
trabalho, puníveis com as penas previstas neste artigo:
I -deixar de registrar, no ato da admissão, a Carteira de Trabalho e Previdência SociaI do empregado.
Pena: detenção de dois, meses a um ano e multa correspondente a 2 BlN;
II - anotar incorretamente a data de admissão, o
valor efetivo do salário, omitir outros suplementos salariais como abonos, adicionais, gratificações, gorjetas,
comissõcs, percentagens ou a correta função exercida.
Pena: reclusão de um més a um ano e multa corres·
pondente a 5 BTN;
III - reter, danificar ou extraviar dolosamente a carteira de trabalho e Previdência Social do trabalhador.
Pena: detenção de cinco meses a dois anos e multa
correspondente a 5 BTN;
IV - negar-se a anotar a data de desligamento do
empregado em sua Carteira de Trabalho e Previdência
Social. .
'
'Pena: detenção de um mês·a um aoo e multa correspondeÍIte a 1 BTN;
V ...,... omitir-se o responsável pela fiscalização, deixando de lavrar o respectivo auto, após constatada qualquer irregularidade.
I
Pena: detenção de 1 mês a 1 arro e multa correspondente a 1 BlN;
VI - emÍtir o responsável pela fiscalização informações falsas em seu auto de infração ou no relatório
da diligência.
Pena: reclusão de cinco meses a 2 anos e'multa corres,
pondente a 3 BlN;
VII - atuar o agente de fiscalização cómo orientador
ou assessor de empresas que dcva fiscalizar, como agenciar clientes para escritórios de assessoramento, inclusiye de contab.i1idade e advocacia ou peles participar
direta QU indiretamente.
Pen,,~. Reclusão de cinco meses a 2 anos e multa correspondente a 3 BTN.'
VIII -ReCeber, o agente de fiscalização, propinas.
bens, favows;,.díretos ou indiretos para deixar de fiséalizar empresas, de lavrar autos de infraçõe& ou para
lavrá-los eort't itiformaçQe~falsas.
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Pena: Reclusão de cinco meses a cinco anos e multa
correspondente a 5 BlN.
Art. 25. Respondem pclos delitos capitulados no'
art. 24 os empregadores, pessoas físicas, diretoras com
poderes de administração e gerências de empresas, insti-'
tuições de beneficência, associações recreativas e outras
instituições' sem fins lucrativos, que omitirem trabalhadores como seus empregados, inclusive de empresas
públicas, fundações e órgãos da administração direta
ou indireta da União, do Distrito Federal, dos Estados,
Municípios e Territórios.
Art. 26. A autoridade responsável pelo órgão fiscalizador, concluída a diligência, e verificando a ocorrência de crime contra a organização do trabalho. ao
representar aó Ministério Público do Trabalho na forma
do art. 22 "desta lei. solicitará suas provid~ncias para
abcrtura do inquérito policial.
Art. 27. Os agentes de inspcção, condenados por
crimes contra a organização do trabalho, perderão o
cargo público.
Art. :28. E facultado aos sindicatos de' classe, constatado o procedimento faltoso dos agentes de inspeçã,o,
denunciá-los ao Ministério Público do Trabalho.
,Art. 29. O Ministério Público do Trabalho instauratá inquérito contra o denunciado, devendo concluí-lo
ndprazo de noventa dias, prorrogável por igual período.
'Parágrafo único. Concluído o inquérito e constatada
a procedência da dr;núncia, o Ministério Público do
TJi3ba!ho representará c6ntra o agente à autoridade poliqial e ao órgão ao qual estiver vinculado~para a abertura do processo administrativo.
Art. 30. O § l' do art. 29, da Consolidação das
Lais do Trabalho passa a ter a seguinte redação.

Art. 36. O sindicato poderá, como substituto processual de seus represeJ:ltados, reclamar perante a Jus'
tiça do Trabalho, para: ,
I - obter o registro da Carteira de Trabalho c da
Previdência Social, retificação e atualização de suas
anotações;
II - compelir o empregador a proceder o depósito
em conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço;
UI _ Anular elcições para composição das Comissões de Prevenção de Acidcntes do Trabalho - CIPA.
Art. 37. Tem o sindicato legitimidade para executar, em seu favor, perante a Justiça do Trabalho:·;
I - as contribuições sindicais;
II - as contribuições assistenciais para custeio de sistema sindical;
III - as multas que lhe forem devidas por força de
aCOJ:dos, convençõcs coletivas, scntenças normativas,
combjtambém a prevista no art. 35.
Â'rt. 38. Sempre que a empresa deixar de proceder
os descontos das contribuições sindical e assistencial
para/custeio do sistema sindical, a mesma responderã,
direta e pessoalmente pelo valor respectivo. corrigido
e acrescido de juros e multa.
Art. 39. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

"Se não houver acordo, a Junta de Con~i1i~çãa
e Julgamento, em sua sentença ordenara que a
Secretaria efetue, desde 'logo, as devidas anl;lta,ções, que serão rati~#as uma vez transitada em
julgado, e faça a comunicação ao Ministério Público do Trabalho, para as providências cabíveis."
Art. 31. A Comissão das autoridades referidas na
presi;Iite lei, importará em falta funcional.
CAPÍTULO VII
Comprovação das Obrigações Sociais
Art. -32. Até o final de cada ano, as empresas remeterão aos sindicatos de classe aos quais estão vinculados
seus empregados, cópias autênticas dos seguintcs documentos:
I - fichas de registro de cmpregados;
II - folhas de pagamento;
III - relações anuais de informações;
IV - guias de recolhimento da contribuição previdenciária;
V - guias de recolhimento das contribuições do Programa de Integração Social PIS/Pasep;
VI - guias de recolhimento de Finsocial;
VII - guias de depósitos do Fundo de Garantia do
Tempo de ServiÇo;
Vlll- guias d" recolhimento de contribuição sindical dos empregados;
IX - guias de re.colhimento das contribuições assinstenciais ajustadas em acordos ou convenções coletivas
de trabalho ou fix~\Is em sentenças normativas da Ju~
tiça do Trabalho;
X - atas de c1ciçab das Comissões Internas de Pre~
venção de Acidentes"do Trabalho - CIPA e de suas
reuniões;
XI -outros. a crithio do Ministério do Trabalho.
Art. 33. O sindicato fornecerá à empresa, no ato.
certificado de recebilÍlento dos documentos de comprovação das obrigaçõeS sociais (COS).
Art. -34. O certificado de que trata o artigo anterior
setá ijldispensável para a renovação da licença de funcionamento das eT/lpresas, participação em concorrências públicas. recebimento de ,empréstimos ou incentivos de pessoasjJrídica,s de direito público, contratação
com órgão da adminjstração direta ou indireta da
União. do Distrito Federal. dos Estados, Municípios
e Territórios.
Art. 35. A falt;! de apresentação dos documentos
referidos no art. 32' ~u jeitará a empresa ao pagamento
multa. em favor dlls sindicato de classe dos trabalha',:'TC',. no valor de 1.000 BlN.
.

Justificação
O presente projeto nós o recebemos da Federação
dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação do
Estado de São Paulo. Sua elaboração obedeceu resolu·
ções aprovadas pelo IH Congresso dos Trabalhadores
nas Indústrias de Panificação e Confeitaria de São Paulo, que endossamos plenamente pela sua consistência
e oportunidade.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989. - Deputado Francisco Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
DECRETO-LEI N9 5.452
DE l' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

····························TfTÜLÕ·ií·················
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Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho
CAPÍTULO I
Da Indeutificação Profissional
SEÇÃO IV
Das Anotações
Art. 29. A Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoriamente apresentada, contra recibo,
pelo empregado à empresa que o admitir, a qual terá
o prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas
para nela anotar, especificamente. a data de admissão.
a remuneração e condições especiais se houver, sob
as penas cominadas neste Capítulo.
§ 1" As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário. qualquer que seja sua forma
de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades,
bem como a estimativa da gorjeta.
••••••••••••••••••••••••••• \0- •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••

SEÇÃOVH
Dos Livros de Registro de Empregados
~ •• . . . . . . . 0.00.00.0

0.0

.

Art. 47. A empresa que mantiver empregado nãoregistrado, noS termos do art. 41 e seu parágrafo único,
incorrerá na multa de valor igual a 10 (dez) valores,
de referéncia regionais, por empregado não-registrado,
acrescido de igual valor em cada reincidéncia.
Parágrafo único. As demais infrações refcrentes ao
registro de empregados sujeitarão a empresa à multa
de valor igual 5 (cinco) valores de referência regionais,
dobrada ua reincidência.

a

..····..·....··..·....··..··iiruL'O·Ív··..···..··....··..···..··..·
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CAPÍTULO V
Da Rescisão
Art. 477. É assegurado a todo empregado, não
existindo prato estipulado para a terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para
cessação das relações de trabalho, o direito de haver
do empregador uma indenização, paga na base da maior
remuneração que tenha percebido na mesma empresa.
§ :1' O pedido !le demissão ou recibo de quitação
de rescisão do contrato de trabalho firmado por empregado com mais de 'um. ano de serviço só será válido
quando feito com a assistência do respectivo sindicato
ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho.
§ 3'

Quando não existir na localidade nenhum dos
órgãos previstos neste artigo, a assistência será prestada
pelo Representante do Ministério Público ou, onde houver, pelo Defensor Público, e, na falta ou impedimento
destes, pelo Juiz de Paz.

PRO,fflTO DE LEI
N~ 4.4iS, DE 1989
(Do SI. Chico Humberto)
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrícola Federal de Frufal, no Estado de Minas Gerais.
(Às Comissões dé Constituição e Justiça e Re~a
ção (ADM); de Finanças (ADM); e de Educaçao,
Cultura, Esporte eTurismo - art. 24, lI.)
O Congresso Naciona decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Escola Agrícola Federal de Frutal, com sede na cidade
de Frutal, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' O estabelecimento de ensino de que trata
esta lei manterá cursos de 2' grau, destinados à formação
de técnicos em Agricultura e Pecuária.
Art. 3' As despesas decorrentes da instalação e funcionamento da Escola Agrícola de Frutal, correrão por
conta de dotações específicas a serem consignadas no
Orçamento da União, para os exercícios seguintes à
aprovação da presente lei.
Art. 4' O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Educação, regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de sua vigência.
.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcação.
Art. 6' Revoga-se as disposições em contrário.
Justificação
. O Município de Frutal, encontra-se no Pontal do
Triângulo, no Estado de Minas Gerais, na divisa com
o Estado de São Paulo c conta com uma população
de mais de 50.000 habitantes.
O Município de Frutal é grande produtor de frutas
cítricas, como laranja e o abacaxi, além de ser grande
produtor de milho, arroz, feijão, soja, mandioca, sorgo,
trigo, cana-de-açúear e café, etc...
A implantação da Escola Agrícola Federal de Fruta~,
objeto deste projeto de lei, serâ uma arranead~?oe~pl
rismo para uma tecnologia racional, quc frut.lflcara em
termos multiplicativos de qualida~e c qu~ntldad.e produtiva. Esta cscola dará uma opçao a maIs aos Jovens
da região que se tornarão técnicos capacitados para
a prática agrícola c pecuária.
O que falta a Fruta!, e já não pode dcmorar; é a
instalação de uma escola agrotécnica, para melhor
aproveitamento, através de metodologias atualizadas,
de todo o potencial de que é dotada a região.
Esperamos que esta proposta venha receber a aprovação dos ilustres membros do Congresso Nacional pelo
alto valor e objetivo que nela está inserido.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989. - Chico
Humberto, Deputado Federal.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PROJETO DE LEI
Nq 4.416, DE 1989
(Do Sr. Chico Humberto)
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrícola Federal de Iturama, uo Estado de Minas Gerais.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Finanças ~ADM); e de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo - (art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1\; Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Escola Agrícola Federal de !turama, com sede na
cidade de !turama, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' O estabelecimento de ensino de q'le trata
esta lei manterá cursos de 2' grau, destinados àformação
dc técnicos em agricultura c pecuária.
Art. 3' As despesas decorrentes da instalação e funcionamento da Escola Agrícola de Iturama, correrão
por conta de dotações específicas a serem consignadas
no Orçamento da União, para os exercícios seguintes
à aprovação da presente lei.
Art. 4' O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Educação, regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de sua vigência.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Município de Iturama, localizado no extremo oeste.
do Triângulo Mineiro na divisa dos Estados de Goiás,
Mato Grosso do Sul e São Paulo é hoje um dos maiores
centros produtores do Brasil. Município de 5.846 km2
conta com uma população superior a 50.000 habitantes
voltada quase que exclusivamente para a agricultura,
a pecuária, e a iniciante industrializaççap dos produtos
primários.
A prova disto é que a cidade conta com um dos
maiores frigoríficos de bovinos do País c ainda a maior
usina de fabricação de álcool carburante e açúcar da
américa latina. Sem contar com as várias cooperativas
ágropecuárias, laticÚlios, algodoeiras, cerealistas, todas
envplvidas na transformação de produtos primários.
É preciso salientar ainda que o município com suas
terras férteis e planas, bem drenadas, com índices' pluviométrios satisfatórios para culturas permanentes c
temporárias, proporciona a Iturama o título de maior
produtor de proteína aninal pois o seu rebanho bovino
é o maior do Estado.
Bem servida de cursos d'água e banhado pelos grandes lagos das hidroelétricas à comarca de Iturama necessita com urgência de uma escola técnica nesta área para
fomentar a produção da região.
A implantação da Escola Agrícola Federal de !turama, objeto deste projeto de lei, será a alavanca que
irá tirar a nossa produção do empirismo para colocá-Ia
ao lado da tecnologia nacional que sem dúvida nenhuma
frutificará em quantidade proljutiva.
Esta Escola dará maiores e melhores oportunidades
aos nossos jovens da região que formará técnicos capacitados para a prática agrícola e pecuária.
Esperamos contar com a aprovação dos ilustres membros do Congresso Nacional para este nosso projeto
pelo valor e objetivo nele inseridos.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989. - Cbico
Humberto, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI
N° 4.417, DE 1989
(Do SI. Chico Humberto)
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrícola Federal de Santa Vitória, no Estado de Minas
Gerais.
(Às Comissões de Constituição c Justiça c Redação (ADM); de Finanças (ADM); c de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Escola Agrícola Federal de Santa Vitória, com sede
na cidade de Santa Vitória, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2' O estabelecimento de ensino de que trata
esta lei manterá cursos de 2' grau, destinados à formação
de técnicos em agricultura e pecuária.
Art. 3' As despesas decorrentes da instalação e fun·
cionamento da Escola Agrícola de Santa Vitória, correrão por conta de dotações específicas a serem ~onsig
nadas no Orçamento da Umao, para os cxercíclOs seguintes à aprovação da presente lei.
Art. 4' O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Educação. regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de sua vigência.
.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O município de Santa Vitória, encontrá-~e no P~n~al
do Triângulo, no Estado de Minas GeraIS, na dlvl~a
com o Estado de Goiás e conta com uma populaçao
de mais de 40.000 habitantes.
O município de Santa Vitória é .o m~ior pro,dutor
de aves, (frangos e ovos e pintos de 1..~la). ~Iem de
ser grande produtor de milho, arroz, felJao, sOJa, mandioca, algodão, sorgo, trigo, cana-de-açúcar e café, etc.
O que falta a Santa Vitória, e já não pode demorar,
é a instalação de uma escola agrotécnica. para melhor
aproveitamento, através de, metodologías.•atualizadas,
.
de todo o potencial de que e dotada a regl8o.
A implantação da Escola Agrícola Federal dc Sarita
Vitória, objeto deste projeto de lei, se~á uma arranca?~
do empirismo para uma tecnologia raCIOnal, que fruUf!cará em termos multiplicativos de qualidade e quantl'
dade produtiva. Esta escola dará ~ma,op.ção a ma~s
aos jovens da região que se tornarao tecmcos capaCitados para a prática agrícola e pecuária.
Esperamos que esta proposta venha recebe~ a aprovação dos ilustres membros do Congresso NaCIOnal pelo
alto valor e objetivo que nela está inserido.
Sala das Sessões,
de 1989. - Chico
Humberto, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI
N~ 4.418, DE 1989
(Do SI. Chico Humberto)
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrícola Federal de Ituiutaba, no Estado de Miuas Gerais.
(Às Comissões de Constituição c Justiça e Redação (ADM); de Finanças (ADM); c de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Escola Agrícola Federal de Ituiutaba, com sede na
cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' O estabelecimento de ensino de que trata
esta lei manterá cursos de 2' grau, destinados à formação
de técnicos em agricutura e pecuária.
Art. 3' As despesas decorrentes da instalação e funcionamento da Escola Agrícola de Ituiutaba correrão
por conta de dotações específicas a serem consignadas
no Orçamento da União, para os exercícios seguintes
à aprovação da prescnte lei.
Art. 4' O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Educação, regulamentará esttlei no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de sua vigência.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Município de Ituiutaba, encontra-se no Pontal do
Triângulo, no Estado de Minas Gerais, na divisa com
o Estado de Goiás e conta com uma população de mais
de 100.000 habitantes. O município é líder da região,
vocacionada intensamente para a produção agropecuária.
O município conta inclusive com uma das maiores
usinas de beneficiamento de leite, transformação de
seus derivados, um dos maiores frigoríficos de bovinos.
e várias indústrias alimentícias.
O que falta a Ituiutabt., e já não pode demorar, é
a instalação de uma escola agrotécniea, para melhor
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aproveitamento, através de metodologias atualizadas,
.'
de todo o potencial de que é dotada a região.
A implantação da Escola Agrícola Federal de Ituiu'
taba, objeto deste projeto de lei, será uma arrancada
do empirismo para uma tecnologia racional, que frutificarã em termos multiplicativos de qualiadade e quantidade produtiva. Esta escola dará uma opção a mais
aos jovens da região que se tornarão técnicos capacitados para a prática agrícola e pecuária.
Esperamos que esta proposta venha receber a aprovação dos ilustres membros do Congresso Nacional pelo
alto valor e objetivo que nela está inserido.
Sala das Sessões,
de 1989. - Chico
Humberto, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI
N9 4.419, DE 1989
(Do Sr. Max Rosenmann)
Regulamenta o disposto no § l' do art. 211 da
Constituição Federal.
'
(Às Comissões oc CClnstituição e Justiça e Redação (ADM), de Finanças (ADM), e de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A União, nos termos fixados no art. 211,
§ 1', da Constituição, consignará em seu Orçamento
recursos destinados às Universidades Estaduais para
assisti-las financeiramente nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração.
Art. 2' Os recursos a que se refere o artigo anterior,
consignados sob a forma de dotação global não serão
inferiores aos que com finsidêntic'os foram destinados
pelos Estados.
Art. 3' O repasse dos recursos será efetuado mediante celebração de convênio entre a União e as Universidades Estaduais.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Elaboramos a presente propositura acolhendo oportuna e válida sugestão da Universidade Estadual de
Londrina que justificou a medida nestes termos.
É incontestável o dever do Estado no sentido de garantir a educação enquanto direito do cidadão.
No campo de ensino superior, tão necessário para
que o Brasil alcance os níveis de desenvolvimento científico e tecnológico compatíveis com as apirações da sociedade, o Poder Público tem peculiarresponsabilidade,
ulna vez que nele joga o futuro da Nação.
A par dos objetivos nacionais traçados na nova Carta
Magna caminha largo contingente de brasileiros buscando a realização plena de sua cidadania através do conhecimento, único e verdadeiro instrumento de realiza~o
das liberdades democráticas e da Justiça.
O Estado, enquanto síntese do esforço concentrado
para a concretização destas propostas constitucionais,
deve buscar no princípio federativo e na igualdade entre
os Estados (membros), alargar sua atuação descentralizando ações e rendas, de forma a atingir todos, os
componentes da sociedade brasileira, integrando-os no
processo de desenvolvimento nacional.
'Esta missão fundamental do Estado só será realizada
com a determinação política de levar os meios adequados à implementação de um sistema educacional acessível a todos os brasileiros.
Equacionar esta exigência da cidadania é desafio que
se impõe aos governantes de hoje e de sempre. De
outro lado, os objetivos constitucionais s6 serão alcançados na medida em quc a União Federal, otimizando
a aplicação de seus recursos, lance mão das estfllturas
de ensino superior já e;,;istentes nos Estados que integram a Federação, somando esforços para expansão
e aperfeiçoamento da rede de universidades estaduais.
, A soma dos esforços e dos recursos da União e dos
EstadosiMembros, além de otimizar a gestão dos recursos públicos, propiciará o desenvolvimento integrado
'da ciência e da tecnologia nacionais, bem como acesso
de número bem mais significativo de brasileiros ao ensino superior.

Priorizar a aplicação dos recursos públicos em estabelecimentos de ensino superior, também públicos, é democratizar, objetivamente, o acesso dos brasileiros à
renda nacional.
Sala das Sessões, 5 dezembro de 1989. - Deputado
Max Rosenmann.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíT.ULO III
Da Educação, da éultura c do Desporto
SEÇÃO I
Da Educação

............................._

"

.

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios organizarão, em regime de colaboração,
seus sistemas de ensino.
§ I' A União organizará e financiará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, c prestará assistência
técnica e financeira aos Estadtls, Distrito Federal e aos
Municípios, para o desenvolvimento de seus sistemas
de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade
obrigatória.

PROJETO DE LEI
N9.4,420, DE 1989
(Do Sr. Paulo Zarzur)
Di.spõe sobre a nomeação de parentes dos titulares
de cargos das entidades da administração pública.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.603, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É vedada a nomeação, para cargos de confiança, com exceção de Chefe de Gabinete e Secretário
Particulár, de parentes consangüíneos ou afins do Presidente da República, Ministro de Estado, Senador, Deputado Federal ou titular de cargo de chefia, ou em
comissão, em todos os níveis da Administração Pública.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O empreguismo é, sem dúvida, uma das mais graves
distorções do serviço público, principalmente quando
se manifesta na investidura de parentes em cargos de
livre nomeação, o que facilita o apaniguamento, o favoritismo ou o vulgarmente chamado filhotismo, em detrimento da observância do sistema do mérito no provimento dos cargos em comissâo,
É comum a nomeação não s6 nos órgãos da administração direta mas e principalmente nas autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, de parentes dos respectivos titulares em prejuízo, é claro,
do bom funcionamento dos serviços públicos de modo
geral.
Boa parte da imprensa, se ocupando do assunto, para
denunciar aos milhões de leitores, os escândalos administrativos em casas legislativas, envolvendo funcionários cuja única qualificação que possuem, muitas vezes,
é apenas um sobrenome bastante chegado ao poder.
Impõe-se, para móralização do serviço público, a defi'litiva abolição .dessa prática odiosa e condenável e
este é o claro objetivo da presente proposição.
Sala das Sessões,
- Deputado Paulo
Zarzur.
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PROJETO DE LEI
N9 4.421,'pE 19S9
(Do SI. Antpnio Salim Curiati)
Autoriza o Poder Eiecutivo a criar a Escola Técnica Federal de Itatiba, Estado de São Paulo.
(Às éomissões de Constituição e Justiça e Redac
ção (ADM); de Finanças (ADM); e de Educação,
Cultura, Esportc c Turismo - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Escola Técnica Federal de Itatiba, no Município
de Itatiba, Estado de São Paulo.
Art. 2' O estabelecimento de ensino de que trata
esta lei manterá cursos de2' grau, destinados à formação
de técnicos em agricultura.
Art. 3' As despesas decorrentes da instalação e funcionamen~o da "Escola Técnica Federal de Itatiba" corr~rão por conta de dotações específicas consignadas no'
Orçamento da União para os exercícios seguintes à
aprovação da presente lei.
Art. 4' O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Educação, regulamentará esta lei no pra~o de 90 (noventa) dias, contados a partir de sua vigência.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revoga!"-se as disposições em contrário.
Justificação,
Itatiba é 'um município em franco desenvolvimento
hoje com mais de 100.000 (cem mil) habitantes.
'
A criação da Escola Técnica Federal de Itatiba é
uma aspiração da comunidade e' em especial, dos jovens, que aspiram uma formação profissional.
Visando aprimorar a formação técnico-profissional
será mantido intercâmbio com as empresas da' região,
que facilitamo os estágios supervisionados e promoverão palestras, cursos e' visitas técnicas.
Assim, ao término dos cursos" todos os alunos terão
uma profissão definida e conseqüentemente, uma me-'
Ihor perspectiva de vida.
Sala das Sessões,
de 1989. -Deputado
Antonio Salim Curiati.

PROJETO DE LEI
N9 4.422, DE 1989.
(Do Sr. Antônio Salim Curiati)
Autoriza o Poder Executivo a criar Escola Técnica
Federal de Botucatu, Estado de São Paulo.
,(Às Comissões de Constituição e Justiça eRedação (ADM), Finanças (ADM) , e de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Escola Técnica Federal de Botucatu, no Município
de Botucatu, Estado de São Paulo.
Art. 2' O Estabelecimento de ensino de que trata
esta lei manterá cursos de 2' grau, destinados à formação
de técnicos em agricultura.
Art. 3' As despesas decorrentes da instalação e funcionamento da "Escola Técnica Federal de Botucatu"
correrão por conta de dotações espeCíficas consignadas
no Orçamento da União para os exercícios seguintes
à aprovação da presente lei.
Art. 4' O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Educação, regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de sua vigência.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A criação da' EscQla Técnica Federal de Botucatu
visa atender a população jovem do Município e de localidades pr6xima~, pois é uma região com intensa a"tividade agropecuária, e conta hoje com uma população
'em torno de 76.000 (setenta e seis mil) habitantes.
Sabemos que O desenvolvimento econômico nacional
depende de uma infra-estrutura baseada no trabalho
de técnicos. Formemo-los em quantidade. Propiciemoslhes qualidade. I Todo o investimentp no setor educacional visando esse objetivo será rentável.
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Precisamos m'ultipliéar o número de nossos técnicos
nos vários campos de atividade profissional.
Sala das SessÕ>es,
de 1989> - Deputado
Antônio Salim Curiati.

PR~JETO DE

LEI
N? 4:423, DE 1989

(Do Sr. Antônio Salim Curiati)
Autoriza o Podet Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Santa Cruz do Rio Pardo, no Estado
de São Paulo.
.
(Às Comissões <,k Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Fin'llnças (ADM); e de Educação,
Cultura, Esporte e turismo - art. 24, lI.)
O Congresso NaciOlial decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a criar
Escola Técuica Federal de Santa Cruz do Rio Pardo
no Município de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de
São Paulo.
Art. 2' O estabelecimento de ensino de que trllta
esta 'Iei manterá cursos técnicos de 2' grau, de acordo
com diretrizes e currículos a serem determinadQs pelo
Conselho Federal de Educação.
Art. 3' As despesas decorrentes da instalação e funcionamento da "Escola Técnica Federal de Santa Cruz
do !'tio Pardo" correrão por conta de dotações específicas consignadas no Orçamento da União para os exercícios seguintes à aprovação da presente lei.
Art. 4' O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Educação, regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de sua vigência.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A criação da Escola Técnica Federal de Santa Cruz
do Rio Pardo objetiva formar recursos humanos de
nível intermediário.
A possibilidade de obtenção de empregos ao final
dos cursos técnicos tem dado novas perspectivas aos
jovens brasileiros e estas escolas iniciam suas operações
com amplas perspectivas de êxito.
É fundamental que a educação técnica esteja estreitamente vinculada às necessidades do mercado, numa
noç.ão exata de interação com a comunidade a qual
pertence.
Esquece-se de que não há melhor investimepto do
que,no setor da educação. Nenhuma indústria dará melhor rentabilidade do que a educação do povo. O progreSso se· faz, à custa do conhecimento. O know-how
é essencial a qualquer processo de desenvolvimento.
Sala das Sessões,
de 1989. - Deputa<!o
Antônio Salim Curiati.

PROJETO DE LEI
N? 4.425, DE 1989
(Do Sr. ;Antônio Salim Curiati)
Obriga as agências e organizações que intermediam colocações de empregados domésticos a apresentá·los em l;ondições de saúde física e mental e
munida de atesÚldos.
(Às Comis~ões de Constituição e Justiça e Reda. ção (ADM);;e de Trabalho - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As agências e organizações que irttermediam á eolócaçâo;de empregadas domésticas ficam obrigadas a apresentá-Ias em perfeitas condições de saúde
física e mental e inunida dos respectivos atestados.
Art. 2' O de~cumprimento do disposto no artigo
anterior sujeita os dirigentes da empresa às penas de
detenção de 3 mes,es a um ano e multa.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
,Justificação
A vigente Constituição garantiu aos empregados domésticos direito que muito se aproximam dos trabalha-
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dores em geral (exemplo: salário mínimo, férias, horas
extras).
As firmas que intermediam empregados domésticos
recebem normalmente como vantagens pela prestação
do'serviço importância equivalente a um mês do salário
combinado, entre as partes, nos dias atuais correspondente no mínimo a um salário mínimo.
É natural, pertinente e jurídico que se exija dessas
intermediadoras o cumprimento de requisito mínimo
quc garanta ao empregador e cliente a tranqüilidade
de ·ter em sua casa pessoa que goze de saúde física
emeuta!.
Com a aprovação desta medida temos certeza que
aumentará o grau de qualificação dos empregados e
a tranqüilidade dos lares, contribnindo para a harmonia
enrre as partes.
São as nossas justificações ao projeto.
Sala das Sessões,
de 1989. - Deputado
Antôui~ Salim Curiati.

PROJETO DE LEI
Nº 4.426, DE 1989
(Do Sr. Assis Canuto)
Estabelece e define uormas de relacionameuto entre empt,eglldores e empregados qne percebem remuneração;complementar no sistema de comissões
sobre vendàs.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e de Trabalho art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As Comissões devidas aos trabalhadores (co·
merciários), deverão ser pagas no final de cada mês
assim cstabelecido:
Pagamento iptegral das Comissões sobre vendas a
vista, e pãgamento de 50% do valor das Comissões
sobre vendas alprazo.
§ l' As cDlfissões serão objeto de acordo entre o
empregador e o empregado.
§ 2" Nas vendas a prazo o empregado ficará eximido
de qualquer responsabilidade futu.ra, a não ser em casos
que seja fiaqor da transação comercia!.
Art. 2' Em ocasiões de promoções que exijam o
trabalho em horas extras, estas deverão ser regiamente
pagas aos empregados sem prejuízo das comissões conferidas sobre vendas.
Art. 3' As promoções nunca deverão ir além das
20 horas, salvo em ocasiões especiais.
§ l' São ocasiões especiais:a) Onze de Junho (véspera do dia dos namorados),b) Trinta e um de dezembro
(véspera de Ano Novo),c) Véspera do dia das mães
(data m6vel),d) Véspera do dia dos pais (data m6vel),
e) No máximo 10 dias antes do Nata!.
Art. 4' Todo o pagamento quc não fôr efetuado
até o dia 10 de cada mês, deverá ser pago com valores
corrigidos pelo índicc oficial de atualização monetária
do Governo.
Art. 5' Todos empregados terão direito a um adiantamento em dinheiro no valor de 30% de seu salário
a ser realizado até o dia 20 de cada mês.
Art. 6' Esta lei entrará em vigor na data de sua
promulgação, revogando-se as disposições em contrário.
Justificação
Este projeto de lei busca a estabelecer relações sadias I
e definidas entre empregadores e empregados que aufiram comissões sobre vendas como parte de sua remuneração, e é plenamente justificável pelas razões abaixo
expostas:
a) Transparências nas relações de trabalho entre empregadores e empregados;
b) Estimular os empregados a se dedicarem com
maior interesse aos neg6cios dos empregadores, pois
serão diretamente beneficiados;
c) Aliviar a justiça trabalhista de volumosas causas
e pendências de reclamações de empregados sobre seus
direitos;
d) Maior otljetividade aos empregadores na definição de seus negócios;
e) Estabelecer justiça social nas relações entre capital
e trabalho, etc. - Deputado Assis Canuto.
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PRQJETO DE,LEI
N" 4'.427, DE 1989
(Do Sf. Carlos Vinagre)
Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação
J)niversidade Federal de MaraM, no Estado do Pará.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 2.357/89.)
O Congress.b Nacional decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a instituir. sob a denominação de Fundação Universidade
Fed~al de Marabá, uma fundação que se regerá por
estatutos aprovados por decreto do Presidente da República.
Art. 2" A Fundação, com sede c foro no Município
de Marabá, Estado do Pará, será entidade autônoma
e adquirirão.personalidade jurídica a partir da inscrição
de seu ato constitutivo em cartório, do qual serão partes
integrantes os estatutos e o decreto que os aprovar.
Art. 3' A Fundação terá por objetivo criar e manter
a Universidade Federal de Marabá, instituição de ensino.superior, de pesquisa e cstudos em todos os ramos
do saber e de divulgação científica, técnica e cultural.
Art. 4' O patrimônio da Fundação será constituído:
I - pelas doações, aUXl1ios e subvenções que lhe venham a ser feitos ou concedidos pela União, Estados,
Municípios e quaisquer outras entidades públicas e privadas;
II -pela dotação consignada anualmente no Orçamento da União;
III - pela doação de bens m6veis e im6veis do Estado do Pará e do Município de Marabá. autorizada em
lei;
IV - pelos bens de direito que, no ato constitntivo
da Fundação, forem doados por outras eutidades interessadas nos seus ohjetivos;
V - pelas rendas resultantes de depósitos bancários
e em cadernetas de poupança;
VI - pela taxa de inscrição e anuidades que forem
fixadas pelo Conse1ho Federal de Educação.
Art. 5' A Fundação Universidade Federal de Marabá será administrada por um Conselho Diretor, constituído por 6 (seis) membros, escblhidos entre pessoas
de ilibada reputação e notório saber e competência,
nomeados pelo Presidente da República.
§ l' O Conselho Diretor elegerá, dentre seus membros, o Presidente da Fundação.
§ 2' O Presidente da Fundação a representará em
juízo c fora dele.
§ 3' Ao Çonselho Diretor compete propor qualquer alteração dos estatutos.
, Art. 6' (j) Reitor da Universidade Federal de Marabá será eleito pelo Conselho Diretor, com mandato
de 3 (três) aljos, vedada a recondução.
Art. 7' A Universidade Federal de Marabá empenhar-se-á no estudo dos problemas e no planejamento
de programas relacionados com o desenvolvimento econômico, sodal e cultural do País, conferindo ênfase
particular ás .peculiaridades regionais das áreas sob sua
influência.
Art. 8' A Universidade Federal de MaraM gozará
de autonomia didática, administrativa, financeira e disciplinar, compondo-se dos seguintes setores de conhecimento:
I - Setor ?e Ciências Biol6gicas e de Saúde
3) FarmáCia:

b) Odontologia;
c) Veterinária.
II -Setor de Ciências Exatas e Naturais
.a) Licenciatura em Ciências;
b) Licenciatura em Geografia;
c) Licenciatura em Geologia.
In - Setor de Letras e Ciências Humanas
a) Ciências Econômicas;
b) Licenoiatura em História;
c) Ciêncifls Contábeis;
d) Serviço Social;
e) Educação Física.
IV - Setor de Ciências Agrárias
a) Agrimensura;
b) Agronomia.
Art. 9' O regime jurídico dos servidores da Funda- .
ção Universidade de Marabá será o da legislação trabalhista.
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Art. 10. A medida prevista nesta lei é subordinada
,à prévia consignação, no Orçamento da União, das do·
taçÕes necessárias, por iniciativa exclusiva do Presidente da República.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
Publicação.
Art. 12. Revogam-sc as disposições em contrário.
Justificação
O p'apcl das universidades, na luta contra o subdesenvolviJnento, constitui objeto de amplo debate no mundo
contemporâheo, que vê nessas instituições, estrutura·
mentos capazes de corresponder às exigências de uma
transfornlação, cada veZ mais rápida, das condições sociais e econÔmicas de uma região.
A universidade, como centro do saber, nos países
mais avlmçados, é chamada em escala crescente, a parti'cipar do-processo evolutivo.
A UN§SCO, o órgão da ONU incumbido de zelar
,pelos grandes problcmas dc educação, ciência ecultura
no munao, tem-se preocupado em estimular a formação
i de técnicas e profissionais especializados, que ajudem
o desenvolvimento dos países atrasados, especialmente
em suas regiões mais carentes, sobretudo as que, dotadas de potencialidades e viabilidades, permanecem estagnadas, à falta do saber.
Com efeito, uma universidade é um instrumento que
suscita o desenvolvimento da humanidade. Nenhum
Ipaís se tomou auto-suficiente em ciência e tecnologia,
on conseguiu emancipar-se economicamente, scm a fimção decisiva da universidade.
, O Município de Marabá, no Estado do Pará, enquaIdra-se perfeitamente nas recomendações da UNESCO.
Dotado de imensas potencialidades e viabilidades, espera apenas a mola propulsora de uma universidade para
,desencadeat todo o seu processo de desenvolvimento,
integração
regional, e crescimento econômico-social.
I
Num Estado com tamanhas riquezas como o Pará,
já não se concebe que sua base econômica - extrativismo vegetal e mineral, agricultura, pecuária, indústrias de beneficiamento e transformação - , se processe
de maneira~ obsoletas, tradicionalistas e ineficientes.
O saber é a luz, é o crescimento. E o Brasil precisa
crescer harmoniosamente, sem desigualdades regionais.
É este o objetivo da projeto de lei que ora submeI temos à deliberação do Congresso Nacional, esperando
, que, peios 'seus altos objetivos, venha' a merecer a
aprovação dos nossos dlsnos Pares.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989. - Depu-,
tado Ç.rIoS V~agre.

I

PROJETO.pE LEI
N~ 4.428, DE 1989
(Do Sr. Leopoldo Souza)
Autoriza o Poder Executivo a transformar a Esco·
la Técnica Federal de Sergipe em Centro de Estudos
Tecnológicos.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e de Educação, Cultura, Esporte e
Turismo - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a transformar a "Escola Técnica Federal de Sergipe" em Centro de Estudos Tecnol6gicos.
Art. 2' O "Centro de Estudos Tecnológicos de Sergipe" s~rá diretamente vinculado ao Ministério da Educação, que promovcrá a sua instalação, com a implan.taçiio d~ cursos dc formação de tecnólogos a nível de'
3' grau, 'de conformidade com as necessidades do mercado de ~abalho regional.
'
Parágrafo único. A implantação dos cursos previsI tos ncstc artigo dar-se-á sem prejuízo dos cursos técnicos de 2' grau já oferecidos pela "Escola Técnica Federal de Sergipe".
.'
Art. 3' As despesas decorrentes da transformação
da "Escola Técnica Federal de Sergipe" em C,entro
de Estudos Tecnológicos correrão por conta de dotações
específicas a serem' consignadas no Orçamento da
União, jJàra os'exercícios§eguintes à apro",çiio da prc'
sente lei.

Terça-feira 12 15175

reabilitadas moralmente, perdendo, via de conseqüência, seus empregos, cargos e funções no período atrás
mencionado, terão restaurados todos os seus direitos,
exçeto os de receberem os seus vencimentos em atraso.
Art. 2' O requerimento de exame de restauração
da' situação funcional da pessoa atingida e ainda não
reabilitada deverá ser feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 9' do ato das Disposições Constitucionais Transit6rias da Constituição Federal de 1988.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaFão.
.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4' O Poder Executivo regulamentará esta lei
'no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da
sua vigência.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Brasil, como os demais países em desenvolvimento,
Idefronta-se com problemas que só poderão ser solucioInados mediante a adaptação de tecnologias adeqir<tdas
aos seus fatores de produção.
'
A criação de "Centros de Estudos Tecnol6gicos" articulação da escola média com a superior - repre'senta o gr~nde fator que permitirá a redução do enorme
hiato tecnológico existente no País.
O crescimento de uma nação como a nossa depende
'da aplicação do conhecimento, do progresso tecnol6·
gico, da pesquisa, da inovação, de sua capacidade de
Itornar mais eficientes os diversos setores de produção.
A técnica e a ciência caminham a passos rápidos, e
no espaço de pouco tempo permite enormes mudanças.
A qualificação profissional a ser conferida pelos
"Centros de Estados Tecnológicos" aos seus alunos é
de alta relevância para o desenvolvimento técnico do,
País, para formação de pessoal especializado necessário
aos vários ramos das atividades humanas.
A sua importância, no tocante ã realização individual
de $rande número de jovens, é inestimável.
E sabido que um dos problemas cruciais que afligem
,a indústria brasileira é a falta de tecn610gos adequadamente preparados.
Na maioria das vezes, as indústrias, quando neces,sitam de trabalhos especializados, são obrigadas a recorrer à contratação de técnicos estrangeiros. Quando não,
os técnicos nacionais são forjados empiricamente, nas
pr6prias indústrias, sem uma formação metodol6gica,
sistemática, própria dos "Centros de Estudos Tecnoló,gicos", resultando em um profissional sem maiores alternativas de emprego.
A transformação da "Escola Técnica Federal de Sergipe" em "Centro de Estudos Tecnol6gicos" , conforme
propomos neste projeto de lei, configura-se como ele:menta de integração nacional. É natural que a região
Nordeste, no momento em que estiver dotada de mãode-obra especializada, de tecn61ogos competentes, estiI muiará a instalação de empresas voltadas para as rique,zas locais. A implantação de novas indústrias será uma
realidade a médio e longo prazos, principalmente se
considerarmos que existem organismos regionais - a
exemplo da Sudene - , aos quais caberá a promoção
,do desenvolvimento da região.
Dentro dessa ordem de pensamento, nasceu a idéia
de se transformar a "Escola Técnica Federal de Sergipe" em "Centro de Estudos Tecnológicos", identificada, assim, como o ideal de enorme contingente de
jovens que aspiram ao seu ingresso numa universidade
tecnológica.
Pela objetividade da medida pleiteada, esperamos
contar com a aprovação dos ilustres membros do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989. - Deputado LeoJlOldo Souza.

Justificação
Centenas de brasileiros foram presos, torturados e
petderam seus cargos durante o período revolucionário
e até hoje não conseguiram provar sua inocência e nem
,tampouco foram reabilitados moralmente. Isso porque
a Lei de Anistia foi muito restrita e s6 garantiu retomo
das pessoas cassadas que buscaram exJ1io publicamente.
Contudo, muitos dos que foram perseguidos e presos,
e passaram a viver na clandestinidade, não foram alcan·
çados pelo benefício da Lei de Anistia, porque nunca
tiveram a quem se dirigir, e quando tinham, nos locais
de origem onde ocupavam funções, recebiam negativas
por falta de embasamento legal para o retorno.
A proposta visa a corrigir uma injustiça, posto quc
I até o momento s6 foram anistiados 'OS punidos "por
atos de cxceção, institucionais ou complementares, em
decorrência de motivação política", E&tabeleceu-se
:odiosa discriminação, incompatível mesmo com a natu·
reza da própria anistia na medida em que esta deixou
de contemplar numeroso contingente de civis e militares
punidos pela participação em movimento de caráter
político, mas cujas penalidades não tiveram como fundamento "atos de exceção".
É necessário criarem-se mecanismos eficientes e me·
nos burocráticos, oferecendo condições para que esses
brasileiros reassumam seus direitos, e neste momento
tão importante para a vida da Nação apaguem-se de
vez com todos os resquícios da ditadura, ajudando também a consolidação da democracia.
Cada pessoa atingida e não reabilitada deverá requerer ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
9' do Ato das Disposições Constitucionais Transit6rias
da Constituição Federal, que ã vista de documentos
e outros meios de prova, assegurada ampla defesa ao,
suplicante, se manifestará a respeito.
Se pretende com este projeto restituir a essas pessoas
o seu inalienável direito de defesa, especialmente à vista
dfl grande injustiça que reside exatamente no fato de
que estas pessoas nunca tiveram a chance de serem
ouvidas.
Pelos seus elevados, justos e humanos objetivos, esperamos que esta proposta venha a receber a aprovação
'dós ilustrcs membros do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1989. - Deputado Juarez Marques Batista.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
. CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PROJETO DE LEI
N~ 4.429, DE 1989
(Do Sr. Juarez Marques Batista)
Concede anistia às pessoas envolvidas nos fatos
que menciona. ,
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.314, de 1989.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. i. É concedida anistia a todas as pessoas que
foram presas, torturadas e que perderam seus empregos, carj,los e 'funções durante o período revolucionário
a partir de 31 de março de '1964 até 5 de outubro de
1988.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste
artigo 'todas as pessoas que t~nham sido presas, torturadas e que perderam seus empregos, cargos e funções
no período revolucionário de 31 'dc milrço de 1964 até
5 de outubro de 1988, por se encontr~em foragidas
por razões'de- natureza PQlíticae que não tiveram condi- .
,!ões de justificar sua aus6ncia e que nem puderam ser

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 9' Os que,'por motivos exclusivamente políticos, foram cassadps ou tiveram seus direitos políticos
suspensos no período de 15 de julho a 31 de dezembro
de 1969, por ato do então Presidente da República,
poderão requerer ao Supremo Tribunal Federal o reconJiecimcnto dos direitos e vantagens interrompidos pelos atos punitivos, desde que' comprovem terem sido
estes eivados de vício grave.
Parágrafo único. O Supremo TribunaJ:'Federal proferirá a decisão nó prazo de cento e vinte, dias, a contar
do pedido do interessad~.
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PRO,lETO DE LEI
N9 4.430, DE 1989
(Do Sr. Jal1cs Fontoura)
Dispõe sobre a liquidação da Companhia de Fi.
nanciamento da Produção - CPF, dá destinação
às atuais atribuições dessa Companhia e regulamen.
ta a Política de Garantia de Preços MínimosPGPM.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.194f89.)
O Congresso Nacional decreta:
.
Art. 19 Fica liquidada a Companhia de Financiamento da Produção-CFP, no prazo de 90 (noventa)
dias contados da publicação desta lei.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado,
a dar destinação às atuais atribuições da CFP na forma
prevista nesta lei.
CAPÍTULO I
Da Liquidação da CFP
Art. 2' A data da liquidação da CFP, a Companhia
encerrará balanço, transferindo à União todos os bens
patrimoniais, os saldos financeiros e orçamentos, os
direitos, as obrigações e documentação cxistente.
Art. 3' Os funcionários da CFP quc tcnham cumprido as disposições Icgais quanto ao ingresso e compctência passarão a integrar, preferencialmente, o quadro
do Ministério da Agricultura, ou outra repartição pública a que possam servir, a critério da Secretaria do Planejamento da Presidência da República.
Art. 4" A Secretaria do Patrimônio da União (SPU)
ou a Secretaria do Tesouro Nacional- STN, conforme
venha a ser definido pelo Poder Executivo, assumirá,
a partir da publicação desta lei, a condução das pendências em quc a CFP estivcr cnvolvida.
CAPíTULO II
Da Garantia de Preços
Art. 5' A União garantirá os preços dos produtos
rurais que forem fixados de acordo com esta lei, me·
diante a efetivação das seguintes medidas, observadas
as diretrizes básicas que forem estabelecidas pelo Conselho Interministerial de Abastecimento - Cinab:
I - conceder empréstimos para estocagem dos produtos, com ou sem opção de compra pelo Governo
Federal;
II - adquirir os produtos pelo preço mínimo fixado.
Parágrafo único. Caberá ao Banco do Brasil S.A.
normalizar a execução das aquisições' de produtos e
dos financiamentos para estocagem com opção de compra pelo Governo Federal.
Art. 6' A garantia de preços é estabelecida exclusivamente em favor dos produtores e suas cooperativas.
§ l' A garantia de que trata oeaput, poderá ser estendida aos beneficiadores que assumirem a obrigatoriedade de colocar à disposição dos produtores e suas
cooperativas com garantia a esses de plena liberdade·
de colocação dos produtos e subprodutos resultantes
no mínimo 5% (cinco por cento) de sua capacidade
de armazenamento e beneficiamento, no prazo do financiamento que lhes for concedido.
§ 2' Quando circunstâncias especiais de mercado
justificarem, os empréstimos para estocagem poderão
ser estendidos a outros beneficiários, a critério do Conselho Interministerial de Abastecimento - Cinab.
§ 3' Em ambos os casos, previstos nos parágrafos,
anteriores, será indispensável a comprovação de paga-'
mento, aos produtores, de no mínimo o valor dos preços'
fixados de acordo com esta lei.
Art. 7' Os preços mínimos serão fixados por dccreto do Poder Executivo para produtos considerados es'senciais, levando em conta os diversos fatores que influam nas cotações de mercados, interno e externo.
§ l' Compete ao Ministério da Agricultura realizar
estudos e propor ao Conselho Interministerial de Abastecimento - Cinab a formulação da pauta de produtos
a serem amparados pela Política de Garantia de Preços
Mínimos.
§ 2' Para os gêneros cuja produção seja conside·
rada essencial, em função das necessidades internas ou
externas, a União gar,antirá, além dos custos de produção, remuneração míllima ao produtor rural paraqu,el
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uão fique exposto às flutuações de mercado, nas épocas
de colocação de suas safras.
§ 3' A garantia de preço será concedida para o produto limpo, seco, pesado c depositado em armazém
credenciado pelo Banco do Brasil S.A.
§ 4' A publicação dos decretos antecederá, no mínimo, em 60 (sessenta) dias ao início das épocas de plantio
e em 30 (trinta) dias ao início da produção agropecuária
ou extrativa mais abundante nas diversas regiões.
Art. 8' O Banco do Brasil S.A. se encarregará de
fazer, nas zonas produtoras em que operar, ampla divulgação dos preços mínimos locais e dos armazéns credenciados para o recebimento de produtos.
Art. 9' Os Órgãos do Poder Público ficam obrigados a prestar as informações que o Ministério da Agri·
cultura lhes solicitar para o desempenho de suas atribuições.
CAPÍTULO III
Da Operacioualização da Política de
Garantia de Preços Mínimos
SEÇÃO I
Dos Recursos
Art. 10. O Ministério da Fazenda definirá as fontes
de recursos a serem utilizadas nos empréstimos para
estocagem.
'
Art. 11. Os dispêndios com aquisiÇões e administração dos estoques adquiridos na vigência desta lei
serão integralmente financiados com recursos do Orçamento das Operações Oficiais de Crédito.
§ l' Os recursos serão liberados ao Banco do Brasil
S.A., sob a forma de empréstimo do Tesouro Nacional,
consoante critérios estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 2' A utilização dos recursos será feita na medida
das necessidades e das disponibilidades orçamentárias,
devendo o Banco do Brasil S.A. 'apresentar, mensalmente, à Secretaria do Tesouro Nacional, programação
atualizada dos dispêndios e das receitas para cada mês.
§ 3' Eventuais penalidades, multas, encargos ou
outros dispêndios da cspécie, decorrentes de atrasos
de pagamento de despesas por falta de recursos, serão
de responsabilidade do Tesouro Nacional.
§ 4' A Secretaria dó Tesouro Nacional ficará encarregada de estabelecer os procedimentos indispensáveis
à implementação das disposições deste artigo.
SEÇÃO 11
Da Administração dos Estoques
Art. 12. O Banco do Brasil S.A. normatizará, ope-'
racionalizará e administrará a condução dos estoques
adquiridos pelo Governo Federal na vigência desta lei,
no que tange a aquisição, armazenamento, movimentação e comercialização.
Art. 13. As aquisições de produtos serão efetuadas
pelo Banco do Brasil S.A., exclusivamente à vista e
contra a pronta entrega da mercadoria comprada, devidamente classificada.
Art. 14. Os estoques adquiridos pelo Governo
Federal serão depositados, obrigatoriamente, em armazéns credenciados pelo Banco do Brasil S.A., e desde
que previamente cadastrados na Companhia Brasileira
de Armazenamento - Cibrazcm.
Art. 15. O armazenador que praticar qualquer irre·
gularidade relevante, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, será descredenciado para a guarda de
produtos vinculados à Política de Garantia de Preços
Mínimos.
Parágrafo único. Os produtos depositados em armazéns que sejam descredenciados serão imediatamente removidos.
Art. 16. O Banco do Brasil S.A. realizará a movimentação dos produtos adquiridos, observadas as reais
necessidades de relocalização dos estoques.
Parágrafo único. Os estoques serão concentrados
em praças previamente qefinidas, com vistas à formação
de estoques estratégicos e evitar a sua pulverização.
Art. 17. As vendas dos produtos serão realizadas
exclusivamente a vista, respeitadas as regras de intervenção estabelecidas pelo Conselho Interministerial de'
Abastecimento - Cinab.
Art. 18. O Conselho Interministerial de Abastecimento - Cinab 'yiabilizará as vendas de "pontas de

•

estoque" e de prodütós de safras antigas, q~e, ~ad~
a sua perecibilidade, apresentam valor comerCIai dlscu-

,

~~

Art. 19. O Conselho Interministerial de Abastecimento - Cinab, na definição dos preços de venda,
cstabclecerá 'deságios em função dos custos de transporte, tipo, classe, rendimento industrial, safra e localização do produto.
.
Art. 20. Os preços de venda dos produtos adqUIridos poderão ser inferiores ao seu cnsto de remição,
desde que a Lei Orçamentária tenha previsto a respectiva subvenção econômica.
. _
Parágrafo único. Entende-se por custo de ren:nçao
o conjunto de gastos que o Governo efetue para dIspor
do produto em condições de venda, inc.luindo todos,
os dispêndios com aquisição, preparo, tnbutos, trans·
porte, armazenagem, administraç~o, re~uneraçõ~s, se.~
guro, taxas, multas e encargos financeuos relativos a!
mercadoria.
Art. 21. 'Para efeito de execução dos serviços da
PGPM, a União manterá as mesmas taxas remunerat6rias que o Banco do Brasil S.A. percebia como mandatário da extinta Companhia de Financiamento da Pro- ,
dução.
Art. 22. O Conselho Interministerial de Abasteci-'
mento - Cinab proporá aos 6rgãos competentes, quan-;
do necessária, a isenção ou redução de tributos inciden-,
tes sobre as operações de que trata esta Lei.
Art. 23. O Conselho Nacional de Política Fazen-;
dária - Confaz adotará as medidas necessárias à unifor-,
mização de procedimentos de recolhimento do ICMS
sobre produtos adquiridos pela Política de Garantia de'
;
Preços Mínimos.
Art. 24. São extensivos às operações de que trata,
esta lei os privilégios da Fazenda Pública, no tocante
à cobrança de créditos, processos em geral, custos, juros
e prazos.
Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogados o Decreto-Lei n' 79, de,
19-12-66, a Lei n'7.032, de 30-9-82, o Decreto n' 87.868.
de 25-11-82 e as demais disposições legais em contrário. ;
Justificação
Ao analisar a atual situação da Política de Garantia,
de Preços Mínimos - PGPM, desenvolvida sob a admi-,
Distração da Companhia de Financiamento da Produção
- CFP, depara-se com sérias denúncias veiculadas pela'
imprensa.
Preocupa sobremaneira a forma como a PGPM, mecanismo tão importante para o amparo ao produtor
rural, vem perdendo credibilidade perante a sociedade
brasileira, ao não apresentar a suficiente transparência
para rebater as denúncias de desperdícios, armazena·
mento inadequado, corrupção e desvios.
Não se pode aceitar desperdícios de gêneros alimen·
tícios, quando se sabe que significativa parcela da popu·
lação vive na miséria e passa fome. São, pois, imprescindíveis medidas que minimizem as deteriorações de produtos, em face das precárias condições de estocagem,
corroboradas pela falta de movimentação planejada das
mercadorias para pontos estratégicos que disponham
de estrutura adequada para sua guarda e conservação.
É estarrecedor constatar que o valor dos fretes pagos
aos transportadores encarregados de boa parte das re- ,
moções de produtos atingem cifras bem superiores às
de mercado, sendo inadmissível que essas remoções
ocorram de forma desarticulada, fora de época, sem
que se considerem aspectos como oportunidade, destinação e economicidade da movimentação.
Fica difícil de acreditar que a CFP ainda mantenha,
em seus estoques, produtos de safras antigas, sujeitos
a significativas perdas de qualidade, quando o pr6prio
Governo estabeleceu, de há muito, prioridade especial
para a venda de produtos de safras antcriores à corrente.
Ocorrências dessa natureza provocam irrecuperáveis
custos adicionais ao Tesouro. Nesse contexto, sem procrastinação e receios, a redução da imensa massa de
recursos gastos sem justificativas é um dos trabalhos
que deve ser feito, mesmo sob as mais imprevisíveis
e poderosas pressões.
De mero órgão consultivo, elaborador de estudos
extremamente contributivos para o desenvolvimento I
da agricultura nacional, a CFP invadiu e ocupou espaços'
de outros segmentos, o que enseja sobreposiçõcs de,
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tarefas e atribuições burocráticas já perfeitamente
identificadas pelos interessados que direta ou indiretamente participam dessa Política.
Com isso, a CFP nada mais fez do que pertubar o
sistema nacional de comercialização de produtos agrícolas, especialmente nos casos de embalagem, afastando
a iniciativa privada desse processo e ensejando ao produtor brasileiro graves incertezas quanto à colocação
oportuna de sua safra no mercado.
Somente com a extinção da CFP pode-se dar um
basta às anomalias ora ressaltadas, e em outras que
grassam igualmente na condução da PGPM, mesmo
porque suas atuais funções, ao serem transferidas para
outros órgãos, não criariam maiores impactos a estes
.e, ainda, possibilitariam redução de custos ao Tcsouro
'Nacional e maior participação da classe produtora no
processo.
A questão não para aí. Há necessidade de serem
consolidadas as diversas legislações que tratam do assunto, dc sorte a dar um tratamento mais adequado
à comercialização de produtos agrícolas amparados pela
PGPM, dentro do contexto que a sociedade brasileira
deseja do Congresso Nacional.
Ad ser proposta a conccntração das atribuições operaciollais no Banco do Brasil S.A., busca.-sc dar àl)ue~e
agente maior autonomia, porquanto a mtermedraçao
da CFP não permite agilizar as ações que se devam
desencadear a nível de produção, estocagem e comercialização.
O espírito do Projeto é o de libertar a PGPM dos
ônus e dos erros do passado, dandoolhe novo vigor
através do Banco do Brasil S.A., que tem mostrado
comportamento exemplar na gestão do trigo nacional
e importl).do, dispõe de suficiente conhecimento da Política, detém reconhecidos compromissos com o desenvolvimento da agricultura nacional. mercê de sua atuação na concessão do crédito rural e possui filiais disseminadas por todo o País.
Pelo Projeto, o Ministério da Agricultura ficará incumbido dos estudos e formulação dos preços mínimos;
o Conselho Interministerial de Abastecimento - Cinab
da decisão e fixação de regras básicas e o Banco do
Brasil S.A. da operacionalização desses mecanismos.
com margem de decisão suficiente para reverter o quadro atual.
A transferência das pendências a cargo da CFP, consoante art. 4' do Projeto de Lei, visa abreviar a solução
dos processos, já que permitiria o enquadramento dos
envolvidos como "devedores remissos da União",
abrindo possiblidades mais efetivas de solução das questões.
Sala de Sessões, 1989. - Deputado Jalles Fontoura.

LEGISLAÇÃO CITADA, L).NfXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
DECRETO-LEI N' 79,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1966
Institui normas para a fixação de preços mínimos
à execnção das operações de financiamento e aqui-

sição de produtos agropecuários e adota outras providências.
O Presidente da República, no uso .das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 9' § l' /10 Ato Institucional n' 4, de 7 dc dezembro de 1966, resolve baixar
o seguinte decreto-lei.
Art. l' A União garantirá os preços \ias produtos
das atividades agrícola, pecuária ou extrativa, que forem fixados de acordo com este decreto-lei.
Ar!. 2' A garantia de preços instituída no presente
decreto-lei é estabelecida exclusivamente em favor dos
produtores ou de suas cooperativas.
§ 1ç Essa garantia, entretanto, poderá estender-se
aos beneficiadores que assumirem a obrigatoriedade
de colocar à disposição dos produtores e suas ~oope
rativas - com garantia' a estes de plena liberdade de
colocação dos produtos e subprodutos resultantes no mínimo, 5% (cinco por cento) de sua capacidade
de armazenamento e beneficiamento, no prazo de financiílménto Hue for outorgada a estes.
§ 2' Em caráter excepcional':'" quando circunstâncias especiais de me'rcàdos justificarem, a critério da
Comissão de Coordenação Executiva do J\bastecimen-·
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to - poderão as operações de financiameoto scr estendidas, igualmente, aos comerciantes.
§ 3' Em ambos os casos previstos nos parágrafos
anteriores será indispensável a comprovação de pagamento aos produtores, de no mínimo o valor dos preços
fixados de acordo com este decreto-lei.
Art. 3' A Comissão de Coordenação Executiva
do Abastecimento regulamentará antes de cada safra
as condições estipuladas no § 2", do art. 2" deste decreto-lei.
•
Art. 4" A União efetivará a garantia de preços
através das seguintes medidas:
a) comprando os produtos, pelo preço mínimo fixado'
i» concedendo financiamento, com opção de venda,
ou sem ele. inclusive para beneficiamento, acondicionamento e transporte dos produtos.
Art. 5" Os preços básicos serão fixados por Decreto
do Poder Executivo, levando em conta os diversos fatores que influam nas cotações dos mercados, interno
c externo e os custos de transporte até os centros de
consumo e portos de escoamento.
§ 1.' A publicação dos decretos antecederá, no mínimo, de 60 (sessenta) dias o início das épocas de plantio
e, de 30 (trinta) dias, o início da produção pecuária
ou extrativa mais abundante nas diversas regiões, consoante as indicações dos órgãos competentes.
§ 2" Os decretos plJderão, também, estabelecer,
quanto a determinados produtos, ,que as garantias previstas neste decreto-lei perdurarão'por mais de um ano
ou safra, quando isso interessar a e;;,tabilidade da agricultura e a normalidade de abastecimento.
Art. 6' Os ágios e deságios, decorrentes da classificação dos produtos, a~ deduções relativas a comissões,
a insuficiência ou falta de acondicionamento dos mesmos, e financiamento de produtos ainda não classificados que determinem encargos para o Tesouro Nacional serão fixados pela Comissão de Financiamento da
Produção por determinação da Comissão de Coordenação Executiva 'do Abastecimento.
Art. 7' Os órgãos que, na forma do art. 13, forem
incumbidos de efetu!,!r as compras e os financiamentos,
são obrigados a fazer, nas zonas produtoras em que
operarem, ampla divulgação dos preços mínimos locais.
Art. 8' O financiamento desses produtos, será no
máximo, em importância igual à de quantia que seria
paga pela compra e pelo' prazo que for necessário para
o reequilíbrio do mercado, ouvida a Comissão de Coordenação Executiva do Abastecimento.
Art. 9' A Comissão de Financiamento da Produção
(CFP), Autarquia Federal, órgão i~cumbido de dar execução a este decreto-lei, fica sob a jurisdição da Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab).
§ l' A CFP terá um Diretor Exe!;utivo i:jue será
nomeado pelo Poder Executivo, mediante indicação do
Superintendente da Sunab.
§ 2' A CFP terá a organização que for adotada em
regulamento a ser expedidO pelo Poder Executivo.

Art. 12. O Ministério da Agricultura e quaisquer
outros órgãos oficiais, por intermédio de seus serviços
especializados, prestarão à CFP, a colaboração necessária à boa exe<wção d~ste decreto-lei.
Parágrafo único. N" desempenho de suas atribuições, a CFP pbderá tam'oém valer-se dos serviços das
repartições coqsulares e diplomáticas brasileiras no exterior.
Art. 13. Ás compras e' financiamentos previstos.
neste decreto-lei, serão real\zadas diretamente pela
CFP ou mediante contratos. acordos ou convênios com
o Banco Central da República do Brasil, com o Banco
do Brasil S.A., Banco Nacional'de Crédito Cooperativo, Bancos Oficiais Federais, B<tncos Oficiais Regionais. Bancos Oficiais dos Estados da federação, entidades bancárias privadas. entidades públicas ou autárquicas, companhias jurisdicionadas pela Sunab, estabelecimentos privados de comprovada idoJ.1eidade e sociedades coope.rativas.
Art. 14. Na execução deste decreto-l~i, a CFP agirá
de acordo com as diretrizes gerais traçadas pela Sunab.
em coordenação com os órgãos de controle de intercâmbio com o exterior e com outros órgãos públicos que,
direta ou indi~etamente,estejam encarreg.ados do abastecimento inte~no do País.
Art. 15. Os produtos adquiridos pela CFP, em
cumprimento a '{:ste decreto-lei, tenio a seguinte destinação:
a) formação dos estoques de reserva;
b) venda e expottação direta ou através das companhias jurisdicionadas pela Sunab, de órgãos públicos
incumbidos do abastecimento ou de entidades privadas
de comprovada idoneidade.·
'Parágrafo único. A vendà de tais produtos será efetuada a critério da Comissão de Coordenação Executiva
do Abastecimento.

Art. 10. Compete ao Diretor Executivo da CFP,
além de outras atribuições que forem discriminadas no
Regulamento, apreciar os projetos sobre fixação de preços mínimos a serem garantidos e encaminhá-los à apreciação do Superintendente da Suhab, dar parecer sobre
o relatório anual, balanço e contas, e encaminhá-los
ao Tribunal de Contas da União, representar a CFP
em juízo e fora dele, movimentar os recursos destinados
à execução deste decreto-lei, dar parecer sobre o relatório anual elaborado pelos diferentes setores técnicos
da Autarquia, aprovar <!f0rdos, contratos e convênios,
·baixar normas e instruções necessárias ao cumprimento
das determinações da Comissão de Coordenação Executiva do Abastecimento inclusive quanto às condições
de acondicionamento, armazenagem, beneficiamento,
transporte e conservação dos produtos cujo preço for
garantido, e financiameIlto de produtos ainda não classificados, delegar atribuições, dar posse a diretores e chefes de serviço da Comissão de Financiameljlto da Produção (CFP) e pratica~'outros atos, conform.e determinar
o Regulamento e resolver os casos omissos.
Art. 11. Os órgãos do Poder 'Público, sociedades
de economia' mista, associações de classes e entidades
particulares ficam obrigadas aprestar, com a máxima
urgência, as iriformações que a CFP lhes solicitar para
o desempenho de ,suas atrinuições.

Art. 16. A CFP contará com os seguintes recursos
destinados à execução deste decreto-lei:
a) disponibilidade remanescente de dotação atribuída à CFP e seu acervo atual:
b) saldo das operaçõcs de compra, verl.da e financiamento;
c) dotação a ser consignada no Orçamento da União,
não inferior a Cr$ 5.000.000.000 (cinco bilhões de cruzeiros), por ano, durante 4 anos;
d) contribuições a serem consignadas no Orçamento
da União para a sua manutenção;
e) operações de crédito com autarquias e entidades
públicas ou privadas, garantidas pelo Tesouro Nacional;
f) operações de crédito no exterior devidamente garantidas pelo Banco Central da República do Brasil
ou dotações especiais de fundos internacionais que venham a ser recebidos a título de ajuda internacional;
g) recursos provenientes da aplicação das taxas previstas no art. 10 deste decreto-lei;
h) eventnais.
Art. 17. O Tesouro Nacional garantirá à CFP, através de adiantamento pelo Banco Central da República
do Brasil, os recursos necessários à execução deste decerto-lei, a serem consignados anualmente ao Orçamento Monetário definido pelo Conselho Monetário
Nacional.
Art. 18. Para fazer face às despesas administrativas, fica a CFP autorizada a fazer incidir sobre as operações da venda ou exportação dos produtos adquiridos
em conformidade com este decreto-lei, a taxa de 1,25%
sobre o valor dessas operações.
Art. 19. Os servidores públicos, inclusive das autarquias, bem como os de sociedade de eçonomia mista
poderão, mediante autorização. do Poder Executivo
servir à CFP sem prejuízo de vencimentos, direitos ~
vantagens.
.
Parágrafo único. A CFP poderá contratar, na forma
da Lei n' 3.780. de 12 de julho de 1960, p'essoal técnico
especializado.
Art.. 20. O Poder Executivo regulamentará este decre~o-Iei no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicaça0.
Art. 21. Este decreto-lei não prejudica a continuidade dos serviços; o cumprimento dos eontratos]e
a ex~cução das operações em curso, especialmente os
relatiVOS a garantla de preços mínimos e financiamento
para a próxima safra.
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Art. 22. Este decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
BrasI1ia, 19 de dezembro de 1966; 145c da Independência e 78" da República. - H. CASTELLO BRANCO
- Severo Fagundes Gomes - Roberto Campos - Octávio Bulhões.

LEI N' 7.032,
DE 30 DE SETEMBRO DE 1982
Autoriza a transformação da Comissão de Financiamento da Produção em empresa p1Ública.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Naciopal decreta c cu sanciono. a seguinte lei:
Art. I' E o Poder Executivo autorizado a transformar a autarquia Comissão de Financiamento da Produção - CFP em( empresa pública. sob a denominação
de Companbia de Financiamento da Produção - CFP,
que será sucessora, para todos os fins de direito, da
referida autarquia.
Parágrafo único. A Empresa terá sede e foro na
Capital Federal e será vinculada ao Mini~tério da Agricultura, podendo, para o bom desempenho de suas ativi.dades e obtenção de seus o~jetivos, manter órgãos re-'
gionais ou locais e dependencias, em gualquer outro
ponto do território nacional.
.
Art. 2' A Empresa terá por fbjetivo planejar e executar a política de garantia de preços mínimos do Governo Federal, bem como promo,ver, executar e COOTden.ar atividades de estudo e pesquisa nçcessárias à implementação da referida política, competindo-lhe:
I - adquirir produtos pelo preço mínimo fixado;
11 -conceder financiamento, com ou,sem opção de
venda, inclusive para beneficiamento, acondicionamen.to e. transporte dos produtos amparadQs pela P-olítica
de Garantia de Preços Mínimas - PGPM;
111 - vender produtos adquiridos na forma do item
anterior;
IV - formar estoques reguladores;
V -manter estoques de reserva;
VI - importar e exportar produtos especialmente indicados pelo Conselho Monetário Nacional- CMN;
VII - exercer as demais atividades compatíveis com
seus fins, de que for incumbida pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 3' O capital inicial da Empresa - em sua totalidade pertencente à União - será representado pelo
valor de incorporação dos bens móveis e imóveis da
Comissão de Financiamento da Produção e dos saldos
de suas reservas financeiras, no montante e na forma
a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.
Art. 4" Os recursos da Empresa provirão:
I - do produto da prestação de serviços compatíveis
colljl os fins da Empresa à União, a entidades públicas
ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais,
mediante convênios, acordos, ajuste~ou: contratos;
11 - de dotações consignadas no Orçamento da'
União;
UI -de créditos de qualquer natureZa, abertos em
seu favor;
IV - de recursos de capital, inclusive os resultantes
da conversão em espécie, de bens c direitos;
V - da renda de bens patrimonais;
VI - de recursos de operações de crédito, inclusive
o~ provenientes de empréstimos e financiamentos obtidos pcla Empresa, de origem nacional, estrangeira ou
irttef/lacional observadas as disposições legais vigentes;
VII - de doações feitas à Empresa;
VIII - de quaisquer outras reI0as.
Art. 5' A Empresa reger-se-á por esta lei, pelo Est~tuto, que será baixado no prazo de 30 (trinta) dias
por decreto do Poder Executivo, e pelas demais normas
de direito aplicáveis.
§ I' O Presidente da Empresa será nomeado pelo
Presidente da República.
§ 2' O Estatuto definirá a estrutura da administração superior da Empresa e do seu órgão
fiscalização,
bem como as atribuições dos seus dirige~tes.
§ 3' O decreto que aprovar o Estatu1p determinará
a data de instalação da Empresa.
Art. 6' Até que scja baixado o Estafuto, continuarão vigorando, no tocante aos fins, competências e
atribuições, estrutura administrativa, efétivo, e regime
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jurídico do pessoal da Empresa, as normas legais, regulamentares e regimentais atualmente aplicáveis à Autarquia, salvo no que contrariar o estabeleCido nesta lei.
Art. 7" São extensivos à Empresa os privilégios da
Fazenda Pública, no tocante à cobrança ~e seus créditos
e a processos em geral. custas, juros e prazos.
Art. 8' O regime jurídico do pessoal da Empresa
será o da lcgislação trabalhista.
Art. 9' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as diSposições em contrário.
Brasília, 30 de setembro de \'982, 161',· da Independência e 94' da República. - JOAO FIGUEIREDO
- Angelo Amaury Stabile - José Flávio Pécora.
DECRETO 11(' 87.868, DE 25 DE NO~MBRO DE 1982
\

Transforma a autarquia Comissão de Financiamento da Produção - CFP em empresa pública,
sob a denominação de Companhia de, Financiamento da Produção - CFP"aprovlil o Estatuto da Empresa e dá outras providências. '
Art. l' É constituída, nos termos da Lei n' 7.032,
de 30 de setembro de 1982, a empresa\pública Companhia de Financiamento da Produção-ÇFP, vinculada
ao Ministério da Agricultura, por transfê.rmação da autarquia Comissão de Financiamento da Produção CFP.
Parágrafo LÍnico. A empresa pública ora constituída
sucede, para todos os fins de direito, a Comissão de
Financiamento da Produção.
Art. 2' Fica aprovado o Estatuto da Comissão de
Financiamento da Produção., que a este ~companha.
Art. 3' Os atos constitutivos da Companhia de FinaI1ciamento da Produção serão arquivados na Junta ComerciaI do Distrito Federal, independentemente de
quaisqucr outras formalidades.
Art. 4" A Companhia de Financiaml"nto da Produção será instalada dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contados da publicação deste decreto.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Agricultura baixará os atos complementares que se fizerem
necessários à instalação da Empresa.
Art. 5' O capital inicial da Companhia de Financiamento da Produção é de Cr$ 8.500.000.000,00 (oito
bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) totalmente
integralizado, pela União Federal e representado pelos
bens patrimoniais e reservas financeiljas da autarquia
Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 6' À data da instalação da CFP .8. que se refere
o art. 4' a Autarquia encerrará balanço, transferindo
para a Empresa os bens patrimoniais. 0'5 saldos financeiros e orçamentários, os direitos, as obrigações e a
documentação existente.
Ar!. 7' A prestação anual de contas da administração da CFP será sumetida ao Ministro de Estado
da Agricultura que, na forma da lei, a remeterá ao
Tribunal de Contas da União.
Art. 8' Este decrcto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DO de 28-11-82, que reproduz também o Estatuto da
CFP.)
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Art. 4" O Poder. Executivo, ouvido o Ministério da
Educação, regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento
e vintc) dias, contados a partir de sua vigência.
Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
J ustiticação
. Contando com mais de 453 anos de fundação, o histórico Município de Igarassu tem a maior área da Região
Metropolitana do Recife - 487 Km' -, c é o maior
dos 19 municípios da Microrregião da Mata Pcrnambucana, com uma população em tomo de 80 mil habitantes.
Possui aproximadamente 4.000 pequenas propriedades, onde predominam as atividades agropecuárias,
cpm especial destaque para as produções de cana-deaçúcar e de coco.
Funcionam em Igarassu mais de 20 indústrias de pequeno e médio portes, com significativa importância
nos setores primário, secundário e terciário pernambucanas.
O potencial econômico de Igarassu é dos mais promissores, representado pelos solos férteis que possui, água
abundante e excelente vias de acesso.
Para Igarassu, a Escola Agrotécnica que se pretende
ali implantar, significa talvez a sua forma mais espetacular de se autopromover econômica e culturalmente.
Com a formação de pessoal técnico na própria região,
e adoção de modernos métodos de cnltivo, fácil será
concluir a tendência de aumento nas prodnções, o surgimento de novos empregos e o cumprimento de novas
metas de desenvolvimento regional.
Os avanços tecnológicos preocupam os técnicos e planejadorcs governamentais pelos seus efeitos sociais, como aceleradores do desemprego e subemprego rural
e urbano. Para sanar tais ameaças, a medida mais eficaz
é a preparação das atuais e futuras gerações, ensinando-se ao homem a descobrir e explorar as potencialidades que o cercanl, de maneira racional, metodológica e tecnicamente atualizada.
Os avanços tecnológicos não param de acontccer,
de crescer, e de serem implantados. Somente através
da educação é possível fazer o homem acompanhar os
grandes saltos do progresso. Somente a educação fará
CI ser humano encontrar-se a si próprio, desobrir o seu
caminho e viver o seu tempo.
A implantação da Escola Agrotécnica de Igarassu,
objeto deste projeto de lei, significa, pois, o caminho
que levará aquele Município a concorrer com os dcmais
em termos de desenvolvimento econômico e cultural,
e a sua juventude a desabrochar ajustadamente para
o amanhã, com o domínio de uma profissão.
Dentro de tais perspectivas, confiamos que esta proposição venba a receber a indispensável aprovação dos
ilustrcs membros do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989. - Deputlldo Harlan Gadelha.

PROJETO DE LEI N' 4.444, DE 1989
(Do Sr. Israel Pinheiro)

PROJETO DE LEI
N' 4.441, DE 1989
(Do SI. Barlan Gadelha)
Autoriza o Poder Executivo a criar uma Escola
Agrotécnica Federal no Município de Igarassn, Estado de Pernambuco.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM), de Finanças (ADM); e de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo - art. 24, n.)
I Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a criar
uina Escola Agrotécniea Federal no Município de Igarassu, Estado de Pernambnco.
. Art. 2' O estabelecimento de ensino de que trata
esta lei manterá cursos de 2' grau, destinados à formação
de técnicos em agricultura e pecuária.
Art. 3' As despesas decorrentes da instalação e funcionamento da Escola Agrotécnica Federal de Igarassu
correrão por conta de dotações específicas a serem consignadas no Orçamento da União, para os exercícios
seguintes à aprovação da presente lei.

Regulamenta, de acordo com a nova Constituição, ó registro e criação de Partidos Políticos.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.620, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O registro do Partido Político mencionado
no art. 17 da Constituição Federal será providenciado
da forma desta lei.
Art. 2' Após o registro como personalictade civil
o Partido se reunirá em Convenção Nacional, na forma
dos seus Estatutos, para apreciar o respectivo Programa
Partidário e sua Carta de Princípios, e ainda eleger
à sua Direção Nacional.
Parágrafo único. A.Convenção Nacional só poderá
se reunir se contar com delegados de pelo menos cinco
estados, havendo, em cada um destes, os órgãos partidários de vinte municípios no mínimo.
Art. 3' Aprovado na forma do artigo anterior o
Programa Partidário e a Carta de Princípios e eleita
à Direção Nacional serão encaminhados ao Tribunal
Superior Eleitoral o pedido de registro acompanhado
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da documentação que comprove os atos mencionados,
'nos artigos anteriores:
,
Art. 4' No exame do processado do pedido de re-,
gistro o Superior Tribunal Eleitoral levará em conta"
preliminarmente, o conteúdo das normas estatutárias'
e o disposto nesta lei.
Art. 5' Ficam revogados todos os artigos, do 4' atél
o 17, da LCli n'5.682 de 1971 e a legislação que osi
modificou.
Art. 6" Os Partidos Políticos que não obedecereml
o disposto nesta lei ficam com seus registros cancelados,1
sepdo de 90 dias o prazo para se reorganizarem confor-,
me os artigos anteriores.
Art. 7' Nenhum Partido que for criado após esta
lei poderá pedir registro sc não tiver no mínimo quinze'
deputados, eleitos por mais de três estados da Fede-,
ração .
. Parágrafo único. Os, Partidos que não possuírem
ao menos dois congressistas na data da publicação desta
lei ficam considerados extintos.
Art. 8' Revogadas as disposições em contrário esta
lei entrará em vigor na data dc sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal de outubro de 1988 cria uma
nova concepção de Partido Político que é totalmente
contrária àquela criada pelo regimc dos governos milita-,
res.,Voltamos, com a nova Carta Magna, à doutrina
de 1946, quando o Partido nasce por decisão e organização livre da sociedade, através do registro civil de
pessoas jurídicas, prevalecendo a estrutura dada pelos
seus organizadores com os respectivos Estatutos, que
serão a sua norma maior. A legislação dos governos
militares não dá esta liberdade à sociedadc brasileira,
pois, o Partido não é organizado pelo seu Estatuto mas
por uma lei casuística (a Lei Orgânica dos Partidos)
que esirutura antecipadamente a agremiação partidária,
que por isto se assemelha a uma "autarquia especial",
A atual Lei Orgânica sobre muitos aspectos está revogada por inconstitucionalidade. O presente projeto de
lei visa a regular a Carta Magna e ainda dentro do
seu espírito, fortalecer os Estatutos dos Partidos, no
que diz respcito ao registro e criação destes, Aliás,
o art. 17, § l' da nova Constituição Federal diz expressamente o seguinte:

"É assegurada aos Partidos Políticos autonomia
para definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento, devendo seus Estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidária."
Verifica-se por cste artigo constitucional que outras
lcis precisam ser votadas para cxpressamente revogar
a legislação partidária.. O que visa, pois, o projeto,
é dar caminho certo para a criação do Partido conforme
o disposto na Constituição, privilegiando os Estatutos
Partidários.
Sala das Sessões,
de 1989. - Deputado Israel
Pinheiro, PMDB.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentàis

CAPÍTULO V
Dos Partidos Políticos
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e
extinção de partidc;>s políticos, resguardados a. sobcrania
nacion~l, o regime democrático, o pluripartidarismo,
os direitos.fl!ndamentais da pessoa humana e observados os seguirites preceitos:
1- càráter nacional;
11 ..:...·proibiç~(l <!e recebimento' de recursos financei-,
ro~ de entidade 'oúgoverno estrangciros ou de sub~rdi
nação a estes; ..
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111 - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a
lei.
§ l' é assegurada aos partidos políticos autonomia
para definir sua estrutura interna, organização c funcionamento, devendo seus estatutos estabelcccr normas'
'de fidelidadc c disciplina partidárias.
§ 2' Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus'
estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3' Os partidos políticos têm dircito a recursos do
fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão,
na forma da lei.
§ 4' É vedada a utilização pelos partidos políticos'
de organização paramilitar.

Art. 7' Os membros das comissõcs regionais e mu-'
nicipais provisórias assinarão declaração individual ou·
coletiva de apoio ao estatuto e programa do partido,
juntada obrigatoriamentc a ata a ser enviada à Justiça
Eleitoral.
Art. 8' A Comissão Diretora Nacional Provisória
comunicará a fundação do partido ao Tribunal Superior
Eleitoral, pedindo o seu rcgistro provisório e o prazo
da lei para organizá-lo, juntando:
I - cópia do manifesto, do programa e do estatuto,
com prova de sua publiCação.
n - cópias autênticas das atas de designação das comissões diretoras regionais provisórias, com o pedido·'
para que delas dê ciência aos Tribunais Regionais Elei-

LEI N" 5.682,
DE 21 DE JULHO DE 1971
LEI ORGÂNICA DOS
PARTIDOS pOLÍTICOS
TÍTULO I
Das Disposições Preliminares
"Art. l' A fundação, a qrganização, o funcionamento e a extinção dos partidos políticos são regulados
por esta lei.
•
Art. 2' Os partidos políticos, pessoas jurídicas de
direito público interno, destinam-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos humanos
fundamentais, definidos na Constituição.
Art. 3' A ação dos partidos será exercida em âmbito nacional, de acordo com scu'estatuto e programa,
sem vinculação, dc qualqucr natureza, com governos,
entidades ou partidos cstrangeiros.
Parágrafo único. Os filiados a um partido têm
iguais direitos e deveres.
Art. 4' Os partidôs adquirem personalidade jurídica com o registro do seu estatuto no Tribunal Superior,
Eleitoral.
Parágrafo úiüco. O Tribunal Superior Eleitoral somente autorizará o registro dc partido político que tenha
seu estatuto c programa apr.oy,ados nas convenções municipais, regionais e nacional.
Art. 5' Na fundação de um partido serão obrigatoriamente observadas as seguintes normas:
I - os fundadores do partido, em númcro nunca inferior a 101 (cento e um), elegerão uma comissão.diretora
nacional provisória de 7 (sete) a 11 (onze) membros;
11 - a Comissão Diretora Nacional Provisória fará'
publicar, na imprensa oficial, o manifesto de lançamento. acompanhado do estatuto e programa, e se encarregará das providências preliminares junto ao Tribunal
Superior Eleitoral;
111 - o manifesto indicará a constituição da Comissão
Diretora Nacional Provisória, o nome do partido cm
formação, com a rcspectiva sigla, bem assim o número
do título e da zona eleitoral e o estado de seus fundadores, destacando, quando for o caso, a condição de
deputado federal ou senador.
§ l' Do nome constárá obrigatoriamente a palavra
partido com o~ qualificativos, seguidos dc sigla, csta
correspondente às iniciais 'de cada palavra, não scndo
permitida a utilização de expressões ou arranjos que
possam induzir o eleitor a engano ou confusão.
§ 2'É vedado a um partido adotar programa idêntico ao de outro registrado. anteriormente.
§ 3" Não se poderá utilizar designação ou denominação partídária, nem se fará arregimcntação de filiados
ou ildeptos com base em credos religiosos ·ou sentimentos de raça ou classe.
TÍTULOn
Da Fundação e do Registro dos Partidos
Art.. 6" A Comissão Diretora Nacional Provisória
designará, em ata, para os estados', comissôes com igual
número de membros, que autorizadas por aquela, nomearão, na respectiva área "territorial," comissões para
os municípios e para as zonas eleitorais existentes nilS
suas capitais.
'
.

torais;

In -credenciamento, perante o Tribunal, de até 6,
(seis) representantes do partido em formação, com
igual número de suplentes.
Art. 9' Recebida a comunicação e atendidas as formalidades previstas nos artigos anteriores, b Tribunal
Superior Eleitoral concederá o prazo de 12 (doze) mcses
para que sc organize o partido, comunicando tal decisão
aos Tribunais Regionais Eleitorais, que dela cientificarão os Juízes Eleitorais.
Art. 10. Após as providências a que se refere o
art. 8' a Comissão Diretora Nacional Provisória cxpedirá instruções às Comissõcs Diretoras Regionais Provisórias, e cstas às Comissões Municipais Provisórias, às
quais, scrão anexados o estatuto e o programa partidários, a serem discutidos e aprovados nas convenções
que elegerem os diretórios respectivos.
Parágrafo único. As Comissões Diretoras Provisórias Regionais e Municipais deverão providcnciar credenciamento perantc o Tribunal Regional Eleitoral e
o Juiz Elcitoral, respectivamente, de até 5 (cinco) representantes do partido cm formação.
Art. 11. Os partidos políticos poderão, fundados
no programa, estabelecer planos de ação, fixando objetivo e metas para determinado período.
Art. 12. O partido que, no prazo de 12 (doze) meses, a contar da decisão ,do Tribunal Superior Eleitoral,
prevista no art. 9', não tenha realizado convenções em
pelo menos 9 (nove) estados e em 1/5 (um quinto) dos
respectivos municípios, deixando de eleger em convenção, o diretório nacional, terá sem efeito os atos preliminares praticados, independente de decisão judicial. .
Art. 13. Realizadas as convenções municipais, regionais e nacional, com a aprovação do manifcsto, do
estatuto e do programa, e a eleição dos respectivos
dirctórios e comissões cxecutivas, o dirctório nacional
requererá ao Tribunal Superior Eleitoral o registro do
partido, apresentando:
I - prova de que o manifesto, estatuto e o programa
foram aprovados pelas convenções municipais, regionais e nacional;
n - cópia autêntica da ata da convenção nacional,
na qual fique demonstrado o comparccimento de representantes dos órgãos regionais correspondentes, pelo
mcnos, a nove estados da Federação.
§ l' Autuado o requcrimento, o relator a quem o
feito fora distribuído determinará' a publicação de
edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para a impugnação, que poderá ser contcstada, cm igual prazo, mediante intimação publicada no Diário da Justiça.
§ 2' São partes legítimas para impugnar o registro
o Ministério Público, partido político, membro de órgão
de direção partidária ou titular de mandato eletivo.
§ 3' As partes deverã" instruir a impugnação e a
contestação com os documentos em que fundamentem
suas alegações.
§ 4' Se a contestação for instituída com novos documentos, o impugnante terá vista dos autos, por 8 (oito)
dias, para falar sobre eles.
§ 5' Esgotados os prazos concedidos às partes,
abrir-se-.á vista dos autos, durante 20 (vinte) dias, ao
procurador-geral eleitotal, quando não for ele o impugnante.
§ 6' Findo prazo previsto no parágrafo anterior,
cqm.ou sem pronunciamento da procuradoria, os autos
serão conclusos ao rclator, que os submeterá a julgamento no prazo improrrogável dc 30 (trinta) dias.
§ 7' Na sessão de julgamento, após o relatório, as
partes, inclusive o procurador-geral, poderão sustentar
oralmcnte suas razões, no prazo imprórrogável de 20
(vinte) minutos cada um.
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Art. 14. Funcionará imediatamente o partido político que, registrado no Tribunal Superior Eleitoral, tenha:
I - como fundadores signatários de seus atos constitutivos pelo menos 10% (dez por cento) de representantes do Congresso Nacional, participando a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal; ou
Il - apoio expresso em voto de, no mínimo, 5%
(cinco por cento) do eleitorado que haja votado na
última eleição geral para a Câmara dos Deputados,
pelo menos por 9 (nove) estados, com o mínimo de
3% (três por cento) em cada um deles.
, § I? No cálculo do percentual de que trata o item
I deste artigo, desprezar-se-á a fração.
§ 2' O partido, devidamente registrado, que atender ao requisito do item I, requererá autorização para
funcionamento ao Tribunal Superior Eleitoral, que, se
deferir o pedido, baixará resolução autorizativa, de cujo
teor dará ciência à Câmara dos Deputados e ao Senado
Federal, bem assim aos Tribunàis Regionais Eleitorais,
para que estes comuniquem a decisão às Assembléias
Legislativas e, por intermédio dos juízes eleitorais, às
Câmaras Municipais.
Ar1. 15. Após a apuração, pelos Tribunais Regionais
Eleitorais, dos resultados da eleição geral para a Câmara dos Deputados, o Tribunal Superior Eleitoral procla~
mará o total do eleitorado que haja votado no País.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral enviará à Câmara dos Deputados comunicação dos nomes
dos partidos que, por terem alcançado os percentuais
fixados no item II do art. 14, poderão funcionar, bem
assim a relação dos eleitos e suplentes.
Art. 16. Não terá direito à representação no Senado
Federal, na Câmara dos Deputados e nas Assembléias
Legislativas o partido que não obtiver o apoio, expresso
em eleição geral para a Câmara dos Deputados e distribuído em pelo menos 9 (nove) estados, com o mínimo
de 3% (três por cento) em cada um deles.
Art. 17. Verificando-se a hipótese do artigo anterior, os votos dados aos candidatos serão declarados
nulos pela Justiça Eleitoral, preservando o partido sna
organização pa,ra habilitar-se a novo pleito eleitoral,
desde que mantenha seus órgãos dirigentes, de acordo
com a lei.
Parágrafo único. Os Tribunais Regionais Eleitorai.s
somente procederão ã diplomação dos candidatos eleitos após a proclamação a que se refere o art. 15.
Art. 18. Os partidos políticos poderão estabelecer
normas de seu peculiar interesse e fins programáticos,
bem assim fixar, nos respectivos estatutos, o número
e a categoria dos membros dos 6rgãos partidários, definindo-lhes a competência e regulando-lhes o funcionamento, observadas as disposições desta lei.

PROJETO DE LEI N~ 4.446, DE 1989
(Do Sr. Gandi Jamil)
Dispõe sobre a responsabilidade ~ivil da União
Federal pelos danos causados por agentes diplomáticos.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação; e de Relações Exteriores - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
:
Art. l' A União Federal é responsável pelos atos
de agentes diplomáticos que gozem de iír!unidade decor- '
rente de direito consuetudinário, tratado, acordo ou
convenção subscritos pelo Governo brasileiro, e que
venham a causar danos a cidadão brasileiro, procedendo
de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei.
§ l' O disposto neste artigo aplica-se a todos os
casos em quc imunidade diplomática for declarada para
se eximir do cumprimento de obrigação.
:
§ 2' A União Federal, uma vez reparado o dano
ou satisfeita a obrigação, utilizará o direito regressivo
contra o agente e a pessoa jurídica de direito público
externo ã qual aquele estava vinculado à época do evento.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação
A imunidade diplomática. instituto de direito público
internacional que tem por objetivo proteger a pessoa
do agente diplomático no exercício de suas atividades,
dando-lhe garantias adicionais àquelas que a lei dispensa a toda e qualquer pess'oa, nacional Ou estrangeira.
não por ser utilizada para proteger atiVIdades particulares de tais agentes que ~ham a causar danos a brasileiro, seja pela prática de ato ilícito, seja pelo descumprimento de obrigação legalmente assumida. Se o Estado brasileiro reconhece a vigência de norma consuetudinária que trate da imunidade ou venlja a subscrever
tratados, acordos ou convenções que assegurem ou ampliem imunidades a agentes diplomáticos d~ organismos
'nacionais ou supranacionais, não pode ele furtar-se à
obrigação de salvaguardar o interesse de brasileiros prejudicados por ato de agente diplomático que por alguma
forma lhe cause prejuízos e que - clara ou implicitamente - deixe de reparar o dano ou cumprir a obrigação.
Os nossos tribunais vêm encontrando dificuldades na
apreciação de questões civis que envolVem agentes de
organismos estrangeiros, detentores de imunidade diplomática. em virtude da jurisprudência controvertida'
e da própria dificuldade de interpretação do alcanc y
das normas avençadas. Além disso, o cidadão de parcos
recnrsos vê-se até mesmo impossibilitado de ingressar
em juízo para ressarcir-se em tais circunstâncias, em
virtude das naturais dificuldades do aparelho judiciário.
acrescentando-se as ban-eiras impostas pela imunidade
e pela mobilidade dos servidores diplomáticos.

PROJETO DE LEI
N' 4.447, DE 1989
(Do Sr. Hélio Duque)
Altera a Lei n' 1.411, de 13 de agosto de 1951,
que dispõe sobre a profissão de economista.
(Às Comissões de Constituição e Justiça c Redação (ADM); e de Trabalho - art.,24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. l' da Lei n' 1.411. de 13 de agosto
de 1951, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 10 A designação de economista é privativa:
a) dos bacharéis em Ciências Econômicas. diplomados no Brasil ou no Exterior, registrados nos Conselhos
Regionais de Economia, na conformidade da legislação
e demais normas vigentes;
b) dos que, embora não graduados em Ciências Econômicas, forem portadores de diplomas de Doutor stricto sensu em Ec.onomia e atendam os requisitos a serem
estabelecidos pelo Conselho Federal de Economia _
Confecon;
c) dos que, embora não diplomados tiverem sido habilitados na fOlma de regulamento a esta lei."
Parágrafo único, Os registros a que se referem as
alíneas b e c submetem-se ao referendo do Conselho
Federal.
Art 2' Compete ao Conselho Fedeml de Economia, sem prejuízo do disposto na Lei n' 1.411, de 13
de agosto de 1951, com as alterações posteriores:
I - baixar normas reguladoras do registro nos Conselhos Regionais de Economia;
11 - julgar, em última instância, quando houver recursos, os processos de inscrição nos Conselhos Regionais de Economia;
IH - dispor sobre a expedição da carteira de identidade profissional do economista,
Art. 3' O Conselho Federal de Economia elaborará
e aprovará o C6digo Profissional de Ética do Economista, dispondo sobre a aplicação de sanções aos infratores e respectivo processamento, assegurado aos acusados o mais amplo direito de defesa.
Art. 4' As penalidades, aplicáveis de acordo com
a gravidade da infração, os antecedentes e o grau de
culpa ou dolo do transgressor, são as seguintes:
I - advertência reservada;
II - censura pública;
III - suspensão do exercício profissional até 2 (dois)
anos;
IV - cancelamento do registro profissional.
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Art. 5' A aplitação das penas de suspensão do excr.
cício profissional e de cancelamento de registro depeu:
dem do referendo do Conselho Federal. na conformidade de regulamentação que este baixar.
Ar1. 6' Observado o que dispõe a Lei n' 1.411. de
13 de agosto de 1951, incluem-se nas atribuições do
economista ou de pessoa jurídica especializada, com
registro no Conselho Regional de Economia:
a) o estudo de viabilidade econâmic.a e financeira
de que trata a alínea a do § 1" do art, 82 da Lei n"
6.404, dc 15 de dczembro de 1976;
b) a emissão de parecer econômico nas socieda'des
anônimas de capital aberto, o qual ficará sujeito. na
forma aplicável, ã mesma regra constante do art. 133
da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro dc 1976, cuja publicação deverá ser feita ainda que de forma sumária.
Ar!. 7" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
A legislação atualmente em 'vigor - Lei n" 1.411,
de 13 de agosto de 19;il. Decreto n" 31. 794, de 17 de
novembro de 1952. Lei n' 6.021, de 3 de janeiro de
1974, Lei n" 6.537, de 19 de junho de 1978. Lei n"
6.994, de 26 de maio de 1982 - que dispõe sobre a
profissão do economista, restringe ao bacharel em Ciências Econômicas, o direito de se registrar em um Conselho Regional de Economia e exercer a profissão de
ec.onomista. Em resumo, do ponto de vista legal, sào
necessárias duas condições básicas para ser uma profission:!! de economia;
a) ser portadora de diploma do bacharel em economia e;
b) ser registrada em um Conselho Regional de Economia.
No período compreendido entre 21 de novembro de
1952 e 11 de setembro de 1955, profissionais sem diploma de bacharel em Ciências Econômicas puderam se
habilitar ao exercício profissional de economista. graças
aos Decrctos n' 31.794. de 17 de novembro de 1952,
e n' 37.011, de 11 dc setembro de 1955. A partir desta
última data, no entanto. o registro profissional de economista passou a ser um direito restrito apenas aos
bacharéis em Ciências Econômicas.
A partir da segunda metade dos anos 60. o ensino
superior brasileiro e, em especial, a área de economia
experimentou um processo de criação de cursos de p6sgraduação e a consolidação de alguns já existentes. Pari
passn, a Reforma Universitária, consubstanciada na Lei
n' 5.540. de 28 de novembro de 1968. veio por um
lado reconhecer e regulamentar tais cursos e, por outro,
institucionalizá-los como componente formal do sistema
de ensino superior do País. Scguindo-se a tais atos legais, o Egrégio Conselho Federal de Educação, através
do Pareecr n" 997/65 fixou normas básicas no que tange
à organização e regime didático-científico dos cursos
de pós-graduação no País. Posteriormente, considerando decisão do Plenário daquele Conselho, constante
do Parecer n" 600/82, devidamente homologado pelo
Ministro da Educação e Cultura foi aprovada a Resolução n' 5, de 10 de março de 1983, que fixa normas
de funcionamento e de credenciamento dos cursos de
p6s-graduação - stricto sensu - . ou seja, cursos de
Mestrado e Doutorado. Verifica-se, destarte. que os
cursos de pós-graduação - stricto sensu - inserem'se
hoje. plenamcnte, no coittcxto do sistema de educação
superior nó País. no que diz respeito aos aspectos da
legislação' educacional em vigor.
O processo de desenvolvimento da pós-graduação em
economia no País realizou-se em geral, de forma bastante criteriosa, podendo ser considerada como de boa
qualidade, mesmo se comparada aos padrões internacionais. No entanto, seguindo o cxemplo e a tradição
de países onde a organização do sistema de educação
superior de nível p6s-graduação não exige formação
graduada específica prévia. os cursos de pós-graduação
em economia no Brasil aceitam profissionais graduados
de outras áreas. Portanto, verifica-se, em nosso caso.
muitos profissionais de outras áreas de graduação que
obtiveram títulos de Mestre ou Doutor em Economia,
sem a necessidade de obter o diploma de bacharel em
Ciências Econômicas. Tais profissionais, em sua maio·
ria, passam a exercer atividades e funções privativas
do economista sem serem, pela legislação atual, legal-
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mente economistas. Referidos profissionais têm se destacado na área docente, em atividades públicas e privadas, inclusive, contribuindo para o desenvolvimento da
Ciência Econômica, tanto a nível teórico quanto prático.
A constatação de tal realidade levou o Conselho Federal de Economia e aos Conselhos Regionais de Economia de todo o País a desenvolverem amplas discussões sobre a questão, a partir dos debates ocorridos
no Plenário do Conselho Federal de Economia. Este
processo de discussão, dado alguns aspectos polêmicS's
da questão, teve seu termo no XII Simpósio Nacional
dos Conselhos de Economia - SINCE, realizado em
Salvador - BA, no pcrído de 28 a 30 dc setembro
de 1988, quc deliberou o seguinte:
"Coricessão de registro nos Conselhos Regionais
de Economia aos Doutores em Teoria Econômica
stricto sensu, pari passu à discussão intracategoria,
e junto a outras categorias da possibilidade de ex- _
tensão, conjunta, do registro a outros titulados."
A decisão do XII SINCE, comp se pode verificar
veio restringir a concessão do registro profissional apenas aos doutores em economia, stricto sensu, considerando, fundamentalmente, a necessidade e a garantia
de que o profissional graduado em outra área que não
a de Ciências tenha recebido, no curso de doutorado,
uma formação teórica básica capaz de o familiarizar
com aqueles conhecimentos que lhe venham dar condições de exercer de forma efetiva e proficiente as atribuições profissionais exigidas de um economista.
Destarte, a presente modificação da legislação vem
atender a duas questões básicas:
1) sanar a falha existente na legislação profissional
que, por ser anterior às mudanças no sistema de educação superior do País, no que tange a implantação da
pós-graduação, restringe o exercíció profissional ao bacharel em Ciências Econômicas;
2) legalizar o exercício profissional de vários doutores em economia que, mesmo apresentando um alto
nível de qualificação, são obrigados a exercer ilegalmente a profissão, ainda que enriquecendo e valorizando a categoria profissional dos economistas com suas
atuações profissionais nos mais variados campos da
Ciência Econômica.
Cabe salientar que, objetivando garantir e resguardar
o direito dos profissionais em Ciências Econômicas,
o presente projeto de lei coloca para o Conselho Federal
de Economia, como órgão máximo de oricntação e disciplinamento da profissão de economista, a competência de definir as normas reguladoras do processo de
registro dos doutores em economia homo stricto sensu
nos Conselhos Regionais de Economia, proceder à mologação ex officio dos processos de inscrição, julgar,
em última instância, recursos referentes aos processos
de inscrição, finalmente, dispor sobre a expedição da
carteira de identidade profissional.
Um segundo aspecto de que trata o presente projeto
de lei diz respeito à elaboração e aprovação de U!1J
Código Profissional de Ética da Economista, instrúmento de fundamental importância para a valorização
e fiscalização e, até então, não contemplado na legislação em vigor. A i1I\portância e necessidade de um tal
instrumento vinh"m sendo debatidas há vários anos pela
categoria, tendo sido objeto de análise e discussão el11
Congresso e Simpósios de Conselhos de Economia. As- .
sim, no XII Simpósio de Conselhos' de Economia, já
mencionado, ficou deliberado o seguinte:
"deverá ser feita sua nova proposta de Código
de Ética, elaborada por uma equipe interdisciplinar... a qual após divulgada no seio da categoria,
seja avaliada e referendada em evento a ser realizado especificamente com esta finalidade."
Destarte, dando cumprimento aos anseios da cat~go
ria expressos pela deliberação acima, propõe-se a m?d~
ficação na Lei n" 1.411, de 13 de agosto de 1951, obJetIvando:
a) a elaboração e aprovação pelo Conselho .Federal
de Economia de um Cõdigo Profissional de Etica do
Economista indicará normas de condut.a que devem inspirar as atividades profissionais, regulando suas relações
com a categoria, os poderes públicos e a sociedade e
que disporá sobre a aplicação de penalidades aos infra-
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tores e respectivos processamento, assegurando, sempre, aos trangressores, amplo direito de defesa;
b) as penalidades aplicáveis serão definidas de acordo com a gravidade da infração, antecedentes e grau
de culpa ou dolo dos transgressores, constando de advertência reservada, censura pública, suspensão do
exercício profissional por um período de até dois anos,
finalmente, cancelamento do registro profissional;
cl o Conselho Federal de Economia funcionará como
Tribunal Superior de Ética e aS's Conselhos Regionais
como Tribunais Regionais de Etica, devendo, a forma
de atuação, em ambos os casos, ser disciplina pelo primeiro que deverá também homologar a aplicação de
penas de suspensão e cancelamento de registro.
Quanto à inclusão;no elenco de atribuições do enconomista do constante das alíneas a e b do art. 5" da
propositura, elas se justificam até por si mesmas, .sob
a vertente maior do interesse principal dos acionistas,
investidores e do Poder Público.
Com efeito, alínea a do. § J' do art. 82 da Lei n'
6.404, de 15 de dezembro de 1976, estabelece que o
pedido de registro de emissão de açõeS'será instruído
com:

'Parágrafo único. 'Serãõ também n;gistrados no mesmo órgão as empresas, entidades e esl!ritürio que explo~
rem, sob qualquer forma, atividades técnica de Economia e Finanças.

"a) estudo de viabilidade econômica e fin1j.nceira do empreendimento."
Ora, o estudo, a perícia, a análise, o l~udo, o relatório
pertinentes à matéria econômico-financeira são atos privativos do economista, mercê do disposto no art. 14
da Lei n' 1.411, de 13 de agosto de 1951, combinado
com o estatuído nos arts. 3' e 4' do Decreto n" 31.794,
de 17 de novembro de 1952, que regulamentou aquele
diploma.
Assim, a inclusão pretendida vem apenas explicitar
o que já se contém na legislação vigente, acrescendo,
destarte, através da presença do economista, o elenco
das garantias indispesáveis ao acionista, investidores
e ao próprio Poder Público, in casu.
No atinente à alínea b do art. 5' da proposta presente,
por igual fazia-se indispensável a análise por economista
do desempenho anual da Administração no respeitante
ao aspecto predominante, o econômico-financeiro, na
tomada de contas dos administradores, à qual se refere
o art. 132 da "Lei das Sociedades Anônimas". Desse
modo, o rol dedocumentos que os 'administradores devem oferecer anualmente à Assembléia Geral, nas sociedades anônimas de capital aberto., será acrescido da
análise, sob a responsabilidade de economista ou de
pessoa jurídica registrada no Conselho Regional de
Economia, do desempenho anual da Administração no
que se refere ao referido aspecto econômico-financeiro,
a par dos demais requisitos indicados no mesmo' art.
133 da Lei n' 6.404176. Esse pronunciamento do expert
especializado será, de outro lado, publicado, ainda que
de forma sumária, para conhecimento geral com isso
assegurando às inovações maiores garantias e segurança
para investidores, acionistas e Poder Público.
Finalmente há que se salientar que as providências
acima referidas virão contribuir para criar as condições
necessárias para que os órgãos de orientação e fiscalização profissional dos economistas venham, efetivamente, exercer suas atribuições num patamar mais elevado, na medida em que lhes dará instrumentos para
avaliar o desempenho da atividade profissional do economista, não somente do ponto de vista de cumprimento formal da legislação já existente, mas também
no que diz respeito 'aos aspectos éticos do desempenho
profissional.
Sala das Sessões
. - Deputado, Hélio Duque.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEIN" 1.411
DE 13 DE AGOSTO DE 1951
Dispõe sobre a profissão' de economista

...Aií.·· úí.:·· SÓ' 'p~;i~~ã~' ~~~~~~~.~. 'p~~fi~~ã~' d~' ~~~;;~:
uiist" os profissionais devidamente régistrados nos
CREP, pelos quais será expedida a carteira profissional.

LEIN'6.537,
DE l' DE JUNHO DE 1978
Altera dispositivos da Lei.n' 1.411, de 13 de agosto
de 1951, que "dispOe sobre a profissão de economista"

LEI N" 6.404,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
DL~põe sobre as sociedades por ações

..'

cúiTúi:o 'Viii'

.

Constituição da Companhia

···..············,········S"E"çÃo·ii·················..···....
Constituição por Subscrição Pública
Registro da Emissão
Art. 82. A constituição de companhia pelr subs-,
crição pública depende do pr~vio da emissão Cle
Valorcs Mobiliários, e a subscrição somente poderá
ser efetuada cQm ·a intermediação de instituiç.ão
financeira.
§ 1" O pedido de registro .de emissão obedecerá às normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários e será instruído com: .
al o estudo de viabilidade econômica e finauceira do empreendimento;
. .
b) o pr5jeto do estatuto social;
c) o prospecto, orgânizado e assinado pelos fundadores e peta instituição financeira intermediária.
CAPÍTULO XI
Assembléia Geral
SEÇÃO II
Assembléia Ordinárià
Objeto
Art. 132. AnualmentlÕ" nos 4 (quatro) primeiros meses seguintcs ao término do exercício social,
deverá haver 1 (uma) assembléia geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
11 -deliberar sobre a destinação do lucro líquido
do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros
do Conselho Fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária
do capital social (art. 167).
Documentos da Administração
Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para
a realização da assembléia geral ordinária, por
anúncios publicados na forma prevista no art. 124,
que se acham à disposição dos acionistas:
I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do
exercício findo;
II - a cópia das demonstrações financeiras;
III ! - o parecer dos auditores independentes,
se houver.
§ l' Os anúncios indicarão o local ou locais
onde os acionistas poderão obter cópias desses documentos.
§ 2' A companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o pedirem por escrito,
nas condições previstas no § 3' do art. 124.
§ 3' Os documentos referidos neste artigo· serão publicados até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes
da data marcada para a realização da assembléia
geral.
.
§ 4' A assembléia geral que reunir a totalidade
dos acionistas poderá considerar sanada a falta de
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publicação dos. anúncios ou a inobservância dos
prazos referidos neste artigo; mas é obrigatória a
publicação dos documentos antes de realização da
assembléia.
§. 5' A publicação dos anúncios é dispensada
quando os documentos a que se refere cste artigo
são publicados até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembléia geral ordinária.

.................................................'
........
. .. .. .. :. ..:.:.:...
~

.:.~.~

.:.~

~

_."..:..
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LEI N'6.021
DE 3 DE JANEIRO DE 1974
Altera dispositivos da Lei n' 1.411, de 13
de agosto de 1951, que dispõe sobre a profissão
de Economista; atualiza os valores das anuidades,
taxas e multas, subordinando-as a pcrcentuáis do
maior salário mínimo, e altera.a denominação dos
Conselhos Federal e Regionais.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:'
Art. l' O artigo 5', da Lei n' 1.411. de 13 de agosto
de 1951, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 6" São criados o Conselho Federal. de
Economia... (Co.F.Econ), com sede na Capital Federal, e os Conselhos Regionais de Economia (Co.
R. Econ), de acordo com o que preceitua esta lei."
Art. 2' O artigo 15, da Lei n' 1.411, de 13 de agosto
de 1951, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 15. A todo profissional devidamente
registrado no ..... CoFEcon será expedida a respectiva carteira de identificação profissional ,por este
órgão, assinada pelo Presidente, que constitui prova de identidade para todos os efeitos legais. Acarteira de identificação profissional conterá as se..
guintes indicações:
a) nome, por extenso, do profissional;
b) filiação;
c) nacionalidade enaturalidade;
d) data do nascimento;
e) denominação da Faculdade em que se diplomou ou declaração de habilitação, na forma desta
Lei, e respectivas datas;
f) natureza do título ou dos títulos de habilitação;
g) números de registro no ... CoREcon;
h) fotografia de frente e impressão datiloscópica;

i) prazo de validade da cartcira;
j) púmero do CIC (Cartão de Identificação dOI

Contribuinte;
I) assinatura.
Parágrafo único. A expedição da carteira de
identificação profissional é sujeita à taxa de dez
por cento do maior salário mínimo vigente; o registro de profissional a cinqüenta por cento do maior
salário mínimo vigente; e o registro obrigatório
da pessoa jurídica, organizada so~ qualquer forma
para prestar serviços técnicos de Economia, fica
sujeito à taxa equivalente ao maior salário mínimo
vigente."
Art. 3' O art. 17, da Lei n" 1.411, de 13 de
agosto de 1951, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 17. Os profissionais referidos
nesta Lei ficam sujeitos ao pagamento de uma anuidade no valor de quarenta por cento do maior salário mínimo vigente, e as pessoas jurídicas, organizadasõ;ob qualquer forma para prestar serviços técnicos de Economia, a anuidade no valor de duzentos por cento a quinhentos por cento do maior
salário mínimo vigente, de acordo com o capital
registrado.
§ l' A anuidade será paga até 31 de março
de cada ano, salvo a primeira, que se fará no ato
de inscrição ou registro.
§ 2" O atraso nl;> pagamento das anuidades
acarretará multa equivalente a cinco por cento do
maior salário mínimo vigente, por trimestre de
atraso, dentro do período, e vinte por cento sobre
o valor da anuidade, nos períodos subseqüentes.

§ 3" A comprovação do pagamento das anui·
dades nos CoREcon será necessária para que seja
efetivado o pagamento de salários a Economistas
contratados por organizações públicas ou privadas."

Art. 4" A letra "a" do art. 19 da Lei n" 1.411, de
13 de agosto de 1951, passa a ter a seguinte redação:
"a) multa no valor de cinco por cento a duzentos
e cinqüenta, por cento do valor da anuidade."
Art. 5' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogados os arts. 6', 15 e.17, da Lei n'
1.411, de 13 de agosto de 1951, e demais disposições
em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1974; 153" da Independência
e 86' da República. EMÍLIO G. MÉDICI - Júlio Barata.

LEI N' 6.537,
DE 19 DE JUNHO DE 1978
Altera dispositivos da Lei n' 1.411, de 13 dé agosto
de 1951, que "dispõe sobre a profissão de economista".

Art. I' O Conselho Federal de Ecorlomia - Co.F.
Econ - e os Conselhos Regionais de Economia Co.R.Econ. - de que trata o art. 6' da Lei n'l 1.411.
de 13 de agosto de 1951, com a nova redação dada
pelo art. I" da Lei n" 6.021, de 3 de janeiro de 1974,
são autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público.
§ l' Os Conselhos. referidos no caput deste artigo,
terão autonomia administrativa e financeira e constituem serviçq público federal, gozando os seus bens,
rendas e serviços de imunidade tributária total.
§ 2" Só poderão integrar. como membros efetivos
ou suplel}tes, qualquer dos Conselhos de que trata esta
Lei. os Economistas devidamente registrados e quites
com as suas anuidades.
§ 3" O mandato dos Conselheiros efetivos e suplentes, será de 3 (três) anos, renovando-se, anualmente,
113 (um terço) de sua composição.
Art. 2' A alínea h do art. "t, da Lei n' 1.411, de
13 de agosto de 1951, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 7'

..

h) fixar a jurisdição e o número de membros
de cada Conselho Regional, considerando os respectivos recursos e a expressão numérica dos Economistas legalmente registrados em cada Região."
Art. 3" O art. 8" e seus parágrafos da Lei n' 1.411,
de 1.3 de agosto de 1951, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 8" O Conselho Federal de Economia será constituído de, no mínimo, 9 (nove) membros
efetivos e igual número de suplentes.
§ 1" O Presidente e o Vice-Presidente do órgão
serão escolhidos, pelo Plenário, entre os membros
efetivos eleitos.
§ 2',' O Presidente e o Vice-Presidente, eleitos
na primeira quinzena de dezembro, terão mandato
de 1 (um) ano, permitida a reeleição, por mais
2 (dois) períodos consecutivos, condicionada sempre à duração do respectivo mandato como Conse-;
lheiro.
§ 3" Para substituição de qualquer dos membros efetivos, será escolhido, pelo Plenário do Conselho, um dos suplentes.
§ 4' Ao Presidente competirá a administração
e representação legal do órgão."
Art. 4' Os membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Economia serão eleitos por Assembléia
de Delegados-Eleitores, que será constituída de um re
presentante de cada um dos Conselho~ Regionais de
Economia, e realizada com antecedência mÚlima de
30 (trinta) dias da data em que expirarem os mandatos
a serem renovados.
§ l' Para cada Delegado-Eleitor, haverá 1 (um) suplente.
§ 2' Os Delegados-Eleitores serão escolhidos pela
forma estabelecida rio art. 6"
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§ 3' Cada Delegado-Eleitor terá um número de votos estabelecido conforme os seguintes critérios:
aI até o limite de 2.000 (dois mil) associados no pleno
gozo de seus direitoê.estaturários, pertencente ao quadro do respectivo C6nselho Regional, 1 (um) voto para
ca~a grupo de 1()() (cem) associados, desprezados as
frações menores de 50 (cinqüenta);
b) de 2.001 (dois mil e um) associados em diante
mais 1 (um) voto para cada grupo de 100 (duzentos)
associados, nas mesmas condições da alínea anterior.
desprezadas as frações menores de 100 (cem).
Art. 5' Os Conselhos Regionais de Economia serão
constituídos de, no mínimo, 9 (nove) membros efetivos
e igual número de suplentes.
Art. 6' Os membros dos Conselhos Regionais de
Economia e seus respectivos suplentes, bem como os
Delegados-Eleitores e respectivos suplentes, serão eleitos pelo sistema de eleição direta, através de voto pessoal e secreto, pelos Economistas registrados nos órgãos
regionais competentes e quites com as suas anuidades.
§ 1" As eleições, a que se refere este artigo serão
feitas através de chapas registradas nos Conselhos Regionais, devidamente assinadas por todos os seus componentes e para culo registro será aberto prazo de,
no míqimo, 30 (trinta) dias.
§ 2'" Cada Conselho Regional de Economia fixará
os prazos eleitorais, divulgando-se em editais pela imprensa, devendo as eleições se rcalizarem 60 (sessenta)
dias antes da data em que se expirarem os mandatos
a serem renovados.
§ 3' Os Sindicatos e as Associações Profissionais
de' Economistas, na sua área de jUl1Sdição, poderão'
solicitar registro de chapas. mediante requerimento assinado pelo seu respectivo Presidente.
§ 4' O Conselho Federal de Economia baixani resolução contcndo instruções relativas às eleições.
Art. 7' O término do mandato dos ConseUleiros,
bem como o do Presidente e do Vice-Presidente. coud- ,
dirá sempre com o ano civil.
. '
Art. 8' Esta lei entrará em vigor na data da sua.
publicação.
Art. 9' Revogam-se as disposições em contrário.,
(DO de 21-06-1978.)

LEI N" 6.994
DE 26 DE MAIO DE1982
Dispõe sobre a fIXação do valor das anuidades,
e taxas devidas aos órgãos fIScalizadores do exercício'
profissional e dá outras providências
LEI N' 5.540,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968
Fixa normas de organização e fll'ncionamento
do ensino superior e sua articulação com a escola
média, e dá outras providências.
DECRETO N' 31.794
DE 17 DE NOVEMBRO DE 1952
Dispõe sobre a regulamentaç~o do exercício
da Profissão de Economista, regida pela Lei n'
1.411, de 13 de agosto de 1951, e da outras provi-o
dências.
O Presidente da Reptíblica usando da atribuição que
lhe confere o art. 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. l' Fica aprovado o Regulamento que dispõe
sobre o exercício da profissão de Economista, anexo
ao presente Decreto e assinado pelo Ministro de Estado
dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2' Este decreto entrará em vigor na data de'
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio dc Janeiro, 17 de novcmhro de 1952; 131' da
.Independência e 64' da República. - GETÚLIO VARGAS - Segadas Viana.
DECRETO N' 37.011
DE 9 DE MARÇO DE 1955
Complementa disposição do Decreto n' 31.794,
de 17 de novembro de 1952, reabrindo novo prazG
para habilitação profissional de economistas.

P Presidente da República, usandó da atribuiçã~ que
lhe confere o art. 87, inciso I, da Constituição, dCCrcta:
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Art. l' A alínea "d" do art. 47 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n' 31.794, de 11 de novembro
de 1952, passa a tcr a seguinte redação:
ser professor catedrático efetivo ou ter sido aprovado em concurso de provas para o magistério das
cadeiras e dos cursos a que se refere a alínea anterior.
H

Art. 2' Fica reaberto por 180 dias, a contar da vigência deste Decreto, o prazo para habilitação profissional de economistas, a que se refere o § 2' do art.
47 do Regulamcnto aprovado pelo Decreto n' 31.794,
de 17 de novembro de 1952.
Art. 3' Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1955; 134' da Independência e 67' da República. - JOÃO CAFÉ FILHO.
- Napoleão de Alencastro Guimarães.
DECRETO N" 49.907
DE 12 DE JANEIRO DE l!J61
Altera dispositivo do regulamento'da Lei n' 1.411,
de 13 de agosto de 1951.
O Presidente da República usando da atribuição que
lhe confere o art. 87 item I, da Constituição decreta:
Art. l' O parágrafo 2' do art. 12 do regulamento
I aprovado pelo Decreto n' 31.794, dc 17 de novembro
de 1952, relativo à Lei n' 1.411, de 13 de agosto de
1951, passa a vigorar com a seguinte redação:
"O provimento dos cargos técnicos de que trata
este artigo, mesmo quando dependa de concurso,
só poderá ser feito mediante prévia apresentação
do diploma de bacharel em ciências econômicas,
ou título de habilitação, inclusive diploma de bacharel ou doutor em ciências jurídicas e sociais,
dispensada quanto a estes últimos a exigência de
carteira profissional. "
Art. 2' É acrescido ao citado art. 12 do referido
regulamento o seguinte parágrafo 3'
"A prova aludida no parágrafo 2' e exigível por
ocasião do provimento efetivo do càrgo resultante
ou não de concurso".
Art. 3' Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1961 - 140' da Independência e 73' da República. - JUSCELINO KUBITS
CHEK - Armando Ribeiro Falcão.

PROJETO DE LEI
NQ 4.448, DE 1989
(Do Sr. Chico HUjIlberto)
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrí·
cola Federal de Tupaciguara, no Estado de Minas
Gerais.
(Às Comissões de Constituição c Justiça c Redação (ADM); de Finanças (ADM); e de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Escola Agrícola Federal de Tupaciguara, com sede
na cidade de Tupaciguara, Estado de Minas Gerais.
Art. 2' O estabelecimento de ensino de que trata
esta lei manterá cursos de 2' grau, destinados à formação de técnicos em agricultura e pecuária.
Art. 3' As despesas decorrentes da instalação e funcionamento da Escola Agrícola de Tupaciguara, correrão por conta de dotações específicas a serem consignadas no Orçamento da União, para os exercícios seguintes, à aprovação da presente lei.
Art 4' O Poder Executivo, ouvido o Mihistério da
Educação, regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) Elias contados a partir de sua vigência.
Art 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 6' Revogam-se as disposições em contrário.
Justilieação
O Município de Tupaciguara encontra-se localizadO
no Pontal do' Triâhgulo, -no tlstado de Minas"Gerais,

e conta com uma população de mais de 30.000 habitantes.
O Município de Tupaciguara é grande produtor de
cana-de-açúcar e possui uma usina de álcool c açúcar
no Distrito de Arapurã.
A implantação da Escola Agrícola Federal de Tupaciguara, objeto deste projeto de lei, será uma arrancada
do empirismo para uma tecnologia racional, que frutificará em termos multiplicativos de qualidade e quantidade produtiva. Esta escola dará uma opção a mais
aos jovens da região que se tornarão técnicos capacitados para a prática agrícola e pecuária.
O que falta a Tupaciguara, e já não pode demorar,
é a instalação de uma Escola Agrotécnica, para melhor
aproveitamento, através de rnetodologias atualizadas.
de todo o potencial de que é dotada a região.
Esperamos que esta proposta venha receber a aprovação dos ilustres membros do Congresso Nacional pelo
alto valor e objetivo que nela está inserido.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989. - Deputado Chico Humberto.

PROJETO DE LEI
NQ 4.449, DE 1989
(Do Sr. Chico Humberto)
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrícola Federal de Araguari, no Estado de Minas Gerais.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Finanças (ADM); e de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Escola Agrícola Federal de Araguari, com sede na
cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" O estabelecimento de ensino de que trata
'esta lei manterá cursos de 2' grau, destinados ã formação de técnicos em agricultura e pecuária.
, Art. 3' As despesas decorrentes de instalação e funcionamento da Escola Agrícola de Araguari correrão
por conta de dotações específicas a serem consignadas
no Orçamento da União, para os exercícios seguintes
à aprovação da presente Lei.
Art. 4' O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
'Educação, regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de sua vigência.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
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PROJETO DE LEI
N' 4.450,- DE 1989
(Do SI. Luiz Salomão)
Regulamenta o inciso IH, art. 221, da Consti.
tuição Federal.
.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.194, de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A promoção da cultura regional e o estímulo à produção, independente de programas de rádio
e televisão será feita peJa obscrvãncia dos seguintes
critérios:
I -Até 31 de dezembro de 1995,30% (trinta por
cento) do tempo de transmissão, no mínimo. será ocupada por programas culturais, artísticos e jornalísticos
produzidos na área de cobertura primária da emissora,
preferentemente por profissionais residentes na região.

II - a partir da data referida no inciso anterior, o
percentual correspondente será aumentado para 50%
(cinqüenta por cento).
Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1989. - Deputado Luiz Salomão.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COM~SÓESPERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

..........................'iiwLO ·viii·······..···..···..··....·
Da Ordem Social

........................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

...A;;.. ·2i·i.. ···A·~~~d~çã~ ·~·~·~~~~;~;;;~~ã~··d~;·~~i;:
soras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:
I - preferência a finalidades educativas, artísticas,
culturais e informativas;
11 - promoção da cultura nacional e regional e estí·
mulo à produção independente que objetive sua divulgação;
111 - regionalização da produção cultural, artística
e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em
lei;
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa
e da família.

......................................................._
Justificação
O município de Araguari encontra-se localizado no
Triângulo, no Estado de Minas Gerais, e conta com
uma população de mais de 100.000 habitantes.
Araguari é grande produtor agrícola.
A pecuária é constituída de gado bovino das raças
gir, nelore e indubrasil, destinados ao corte e à produção
de leite, com raças holandeza, suíça e outras.
Araguari produz arroz, feijão, milho, café, etc...
A produção de carnes é também coberta por suínos,
ouvinos, caprinos e aves.
O que falta a Araguari, e já não pode demorar, é
a ins.talação de uma Escola Agrotécnica, para melhor
aproveitamento, através de metodologias atualizadas,
de todo o potencial de que é dotada a região.
A implantação da Escola Agrícola Federal de Araguari, objeto deste projeto de lei, será uma arrancada
do empirismo para uma tecnologia racional, que frutificará em terrhos multiplicativos de qualidade e quantidade produtiva. Esta escola dará uma opção a mais
aos jovens da região que se tornarão técnicos capacitados para a prática agrícola e pecuária.
Esperamos que esta proposta venha receber a aprova~o dos ilustres membros do Congresso Nacional pelo
alto valor e objetivo que nela está inserida.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989.' - Deputado Chico Humberto.

~

~.

PROJETO DE LEI
NQ 4.451, DE 1989
(Do SI. Juarez Marques Batista)
Altera a redação do art. 236 da Lei n' 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.
(À Comissão. de Constituição e Justiça e Redação)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 236, da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil), passa a ter a redação
seguinte:'
"Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais
dos Estados e dos Territórios, consideram,se feitas
as intimações pela s6 publicação dos atos no órgão
oficial, salvo no caso de serem, a parte e seu advogado, domiciliados em outra unidade da Federação, casos em que, a intimªção destes será feita
na forma do inciso n, do art. 237."
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Jnstifiooção
A justificativa para ·a introdução desta ressalva ao
texto original da lei, que Instituiu o Código de Processo
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Civil, é a necessidade de conciliação entre a celeridade
processual e o não prejuízo da parte em face das novas
regras a que ~e submeteu o Poder Judiciário em face
da nova Constituição Federal.
É sabido que, à honrosa exceção do Diário Oficial
da União, os 6rgãos oficiais não têm circulação regular
nas outras unidades da Federação e, com isto, ou a
parte se submete a pagar em duplicidade os honorários
de advogado - já que o acompanhamento pessoal de
seu próprio, residente, na maioria das vezes, no mesmo
lugar em que é domiciliada, se torna muito oneroso
- sendo que o segundo profissional fará o mero trabalho de acompanhamento e informação dos atos, por
preços, quase sempre, vertiginosos.
Com a promulgação na nova Carta Magna, foram
criados os Tribunais Regionais Federais, em diversas
unidades da Federação, possibilitando que, no futuro,
se vislumbre inúmeros casos de perda de prazo processual, determinantes às vezes, de prejuízos irreparáveis
à parte, independentcmcnte desta ter ou não razão,
que deveria determinar a perfeita aplicação da tutela
jurisdicional ao caso concreto.
Os profissionais do direito, por outro lado, terão que
enfrentar um verdadeiro monop6lio dos colegas que
foram domiciliados nas unidades da Federação que sediem os Tribunais Regionais Federais, posto que, nos
termos do atual diploma legal, não se diferenciam partes
nem profissionais, em clara n~gação do exercício eventual da advocacia, previsto e regulamentado pela Lei
n' 4.215, de 27 de abril de 1963.
Todavia, acima de pretender impedir o monop6lio
profissional em dctcrminadas regiões do País, estc projeto de lei visa garantir em sua plenitude o direito sagrado do contradit6rio em toda sua extensão.
É com .este espírito de justiça, que submeto este projeto de lei à douta apreciação dos meus pares, guardando a certeza de absoluta lucidez que determinará
sua aprovação.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1989. - Deputado Juarez Marques Batista.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N' 5.869,
DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil

TÍTULO V
Dos Atos Processnais

CAPÍTULO IV
Das Comnnicações dos Atos

SEÇÃO IV
Das lntimaçoos

·······················1······························

.

Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos
Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as intimações p~la s6 publicação dos atos no órgão oficial.
§ l' E indispensável, sob pena de nulidade. que
da publicação constem os nomes das partes e de seus
advogados, suficientes para sua identificação.
§ 2' A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmcntc.

LEI N'4.215
DE 27 de ABRIL DE 1963
Dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados
do Brasil.
••••••

~ ••
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PROJETO DE LEI
N9 4.452, DE 1989
(Do Sr. Lézio Sathler)
Dispõe sobre inceutivo fiscal para empreendimen.
tos florestais.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Finanças; e de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As pessoas físicas e jurídicas poderão deduzir, até o dobro, como despesa operacional, para efeito
de apuração do lucro tributável pelo Imposto de Renda
e Proventos de Qualquer Natureza, as importâncias
comprovadamente aplicadas, no transcurso do respectivo ano-base, em projetos de f1orestamento ou reflorestamento.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, serão específicos e anuais os projetos elaborados pclos interessados, os quais deverão ser submetidos previamente
à aprovação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a fim
de poderem ser considerados aptos a receber o incentivo
fiscal, sem prejuízo da fiscalização específica do Imposto de Renda.
Art. 2' Para os fins desta lei, entcnde-se como despesas de f1orestamento e reflorestamento aquelas que
forem aplicadas diretamente pelo contribuinte ou mediante a contratação de serviços de terceiros na elaboração do projeto técnico, no preparo de terras, na aquisição de sementes, no plantio, na proteção, na vigilância, na administração de viveiros e flores e na abertura
e conservação de caminhos e serviços.
Art. 3' Esta lei terá vigência de 10 (dez) an"s. a
partir de I' de janeiro do ano subseqüente ao de sua
publicação.
Art. 4' Revogam-sc as disposições em contrário.
Justificação
O projeto tem em vista conceder estímulo fiscal àSj
pessoas físicas e jurídicas que desenvolverem projetos
de florestamento ou reflorestamento. Podcrão elas des-'
contar do Imposto de Renda, que devam pagar, o dobro
das importâncias comprovadamente aplicadas nas ativi-:
dades de f1orestamento ou reflorestamento. Para terem
direito ao abatimento os beneficiários deverão, previamente, submeter os projetos ao Instituto do Meio Ambiente c dos Recursos Naturais Rcnováveis (IBAMA),'
.a fim de que possa ser devidamente avaliada c compatibilizada a exploração econômica com a preservação do
meio ambiente. ,
Há, hoje, uma unanimidade e conscientização crescente quanto à necessidade de estabelecerem-se condições para a utilização e preservação do meio ambiente
e dos recursos naturais. Entendemos, assim, ser da
maior importância que se proporcione o indispensável
estímulo fiscal para os empreendimentos voltados à conservação da natureza, associada ao bem-estar de gerações futuras.
Contamos com o apoio dos pares congressistas para
o aperfeiçoamento e aprovação deste projcto.
de 1989. - DeSala das Sessões,
de
putado Lézio Sather.

PROJETO DE LEI
N9 4.454, DE 1989
(Do Sr. Silvio Abreu)
Autoriza a abertura de contas em moedas estrangeiras no Banco do Brasil e dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 1.779, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" As agências do Banco do Brasil receberão
dep6sitos em moedas estrangeiras, de pessoas físicas
ou jurídicas, residentes ou instaladas no País.
Art. 2" As contas abertas serão de livrc movimentação, não podendo sofrer restrições, alterações ou taxações de qualquer natureza, posteriores a esta lei e
serào remuneradas até o limite real de 8% (oito por
cento) ao ano, na moeda de origem do dt:pósito.
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§ I' Entende-se QOmo limite real, aquele resultante
da taxa de remuneração estabelecida pelo Banco do
Brasil e a taxa de desvalorização verificada no período,
para a moeda em referência.
§ 2' As contas poderão ser abertas em até 8 (oito)
diferentes moedas, a critério das autoridades monetárias, dentre as quais, nccessariamentc, o dólar amcricano, o marco alemão, o franco suíço e o yen, a critério
do depositante.
Art. 3' As receitas das exportações poderão ser depositadas nessas contas, cujo total será contabilizado
pelo Banco Central do Brasil como rcservas cambiais
do País.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revc!g~.,se as disposições em contrário.

Justificação
Milhares de' brasileiros, pessoas físicas e jurídicas,
entesouram ilegalmente moedas estrangeiras, especialmentc o dólar americano, para atender a futuros compromissos no exterior ou, principalmente, como medida
de defesa contra a inflação.
Essa prática é duplamente nociva ao País, pois está
a significar que o povo brasileiro financia, sem custo,
os países ricos, com taxas de juros negativas, devido
à inflação desses paíscs, enquanto que pela dívida externa brasileira são cobrados clevados cncargos financei;
ros.
Para o cidadão comum ou mesmo para a pessoa jurídica, sem maior poder de atuação no exterior, há prejuízo
semelhante: o da erosão inflacionária da moeda estrangeira e o da inexistência de remuneração pelo capital
investido, afora o risco de furto, hoje corriqueiro, desse
capital.
Por outro lado, cxiste outro problcma: as reservas
cambiais brasileiras representam, também, elevado custo, em função da desvalorização das demais moedas
e, em particular, da moeda americana, a par da inexistência de remuneração para esse capital investido.
A solução lógica consiste em privatizar cssas rC§ervas,
ou seja, mantê·las em poder dos exportadores, e em
especial, da iniciativa privada, que tem capacidade de
aplicar esses recursos de forma rentável, incumbindo-se
o Banco Central de sua contabilização e da retenção
das divisas apenas necessárias ao cumprimento de seus
compromissos e os do Tesouro Nacional com o exterior.
Para o futuro, contudo, todo o processo seria liberalizado, dele participando, exclusivamente, as empresas
nacionais, tanto privadas <juanto as paraestatais, sem
qualquer distinção.
A medida ora proposta poderia ser adotada pelo Poder Executivo, independentemente do Congresso, à scmelhança do que aconteceu no Uruguai e na Argentina.
A credibilidade, contudo, em relação às regras pre-estabelecidàs é essencial, daí a presente proposta, que, cer·
tamente, ensejará longo debate congressual, antes de
constituir-se em texto legal.
Por esse motivo, é necessário que a lei assegure a
inexistência de futuras acidentabilidades, expurgos, manipulações ou quaisquer dispositivos que prejudiquem
aqueles que repatriarem os seus capitais, depositados
no exterior ou simplesmente entesourados.
Esse será um compromisso assumido pelo Congresso
Nacional, ou seja, pela Nação brasileira.
É óbvio que o prcscnte projeto, simples na sua essência, contraria poderosos interesses. São dO\Dinantes,
porém. não suicidas. A continuar o atual estado de
coisas, infelizmente, à semelhança do Líbano, na América Latina e em particular no Brasil, haverá o caos
social, de conseqüências inteiramente imprevisíveis, razão da prcsente e angustiosa preocupação dos brasileiros.
Este projeto decorre de sábia sugestão do lúcido cstudioso das questões econômicas e atinentes às finanças
públicas e às injunções cambiais, DI. Celso Juarez de
Lacerda, eminente Presidente do Sindicato Rural de
Juiz de Fora e Vice-Presidente da Sociedade Nacional
da Agricultura.
Sala das Sessões, 7 de dezcmbro de 1989. - Silvilo
Abreu, Deputado Federal.
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PROJETO DE LEI
N9 4.455, DE 1989
(Do Sr. Ney Lopes)
Cria incentivo ao treinamento da mão-de-obra,
institui a estabilidade no emprego, sem prejuízo do
Fundo de Garantiado Tempo de Serviço, e dá outras
providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Finanças (ADM); c de Economia,
Indústria e Comércio - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' . A empresa, que mantiver cursos de tieinamenta e aperfeiçoamento de seus empregados, deduzirá
da sua renda bruta, para os efeitos do imposto sobre
a renda, as despesas anualmente efetuadas com os referidos cursos, devidamente comprovados.
Art. 2" Para efeito do artigo anterior, só tetá validade o curso realizado na empresa ou em órgãos reconhecidos, previamente autorizado pelo Ministério do Trabalho, a quem competirá a fiscalização do respectivo
funcionamento observados também os segnintes critérios:
I - no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da instalação do curso, a empresa forneccrá, ao Ministério do
Trabalho, relação nominal dos empregados inscritos,
mencionando o número da Carteira de Trabalho e Previdência Social e a data da admissão, de cada um, na
empresa;
11 - até 30 (trinta) dias, a contar do encerramento
de cada curso, a empresa fornecerá, ao Ministério do
Trabalho, rclação nominal com o índice de aproveitamento dos empregados inscritos.
Art. 3' O Ministério do Trabalho estabelecerá a
duração do curso e as condições de inscrição dos empregados.
Art. 4' O empregado não aprovado no curso tem
direito a recurso ao Ministério do Trabalho que promoverá novo exame, cujo resultado será irrecorrível.
Art. 5' O empregado, optante ou não do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, que contar mais
de cinco anos de serviço na mesma empresa e obtiver
aprovação em qualquer curso, de que trata esta lei,
poderá ser suspenso de suas funções, desde que acusado
de falta grave, mas a sua despedida só sc tomará efetiva
após o inquérito em que se verifique a procedência
da acusação.
Art. 6' Ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho, por parte da empresa, ou convertida a reintegração
em indenização, obriga-se o empregador:
I - a depositar, na data de dispensa 50% (cinqüenta
por cento) dos valores do depósito referente ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, da correção monetária e dos juros capitalizados na sua conta vinculada,
correspondentes ao período em que o empregado trabalhou na empresa;
II - a depositar, na data da dispensa, na conta do
empregado, mencionada no inciso anterior, importância igual ao resultado da divisão de dedução da renda
bruta, de que trata o art. 1', pelo número de aprovados
no mesmo curso, inclusive esse empregado, acrescida
de juros e correção monetária.
Art. 7' Concluído o curso realizado por órgão reconhecido, de que trata o art. 2', a importância a que
serefere o inciso lI, do art. 6', será fixada pelo Ministério do Trabalho, anotando-se na Carteira de Trabalho
e Previdência Social do empregado, o respectivo valor,
de acordo com o disposto em regulamento.
Art. 8' Havendo dispensa de empregado não optante do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que
houver adquirido a estabilidade, na forma prevista nesta
lei, transferir-se-á- da conta vinculada do FGTS, para
conta bancária em nome do empregado, o valor resultante da soma dos valores mencionados no art. 6' e
seus incisos.
Art. 9' O empregado que obtiver a estabilidade,
-pl'Cldstll_!!esta lei, será considerado estável.e!U qualquer
empres~ para cujos serviços for admitido; mediante
acordo, sendo-lhe ass<;gurados os direitos decorrentes
dcsta rei, salvo o disposto no ar!. 6', item 11.
Art. 10. O execu1:ivo regulamentarã esta lei, no
. prazo de 180 (cento e oitenta:) dias.
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Ar!. 11. Esta lei entra em vigor na data dc sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário,
mantidas a Consolidação das Leis do Trabalho e legislação paralela, bem como a legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, as quais se aplicam, no que
couber, para os efeitos desta lei.

Justificação
A aquisição de estabilidade, após cinco anos na mesma empresa, não contraria o disposto na Consolidação
das Leis do Trabalho, que prevê o decênio.
A estabilida~e que se sugere, paralela à estatuída
pela lei consolidada, é uma conquista só possível ao
empregado que almeja qualificação.
A qualificação do trabalhador resulta no aprimoramento da mão-de-obra nacional, beneficiando economicamente a empresa, valorizando assalariado e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do
País.
A adoção dessa medida é mais um passo para a concretização da sociedade solidária e democrática.
A proposição visa a estimular os recursos humanos
voltados para o trabalho e para a riqueza nacional.
O Estado participa com o ônus admitindo que a parcela destinada a seu erário, através do recolhimento
do imposto sobre a renda, seja aplicado no aprimoramento do assalariado brasileiro, por quem tanto se interessa.
A empresa, a este alcance, dispõe da faculdade de
usar o seu débito fiscal na instituição c manutenção
de cursos, cuja objetividade é o aperfeiçoamento dos
seus ser."jços, de sua produção. E ao instituir e manter
esses cursos, cria oportunidade para absorção de novos
empregos nos seus quadros, com a admissão de professores e pessoal especializado. Com os cursos, estabelece
no ambiente de trabalho o estado psicológico de bemestar social de seus empregados, sob a perspectiva de
mobilidade vertical.
O empregado que, mediante o treinamento ou aperfeiçoamento, adquirir essa estabilidade, impregna-se do
sentimento de segurança material e psicológica, que
se estende a sua família.
A ação fiscalizadora prevista, do Ministério do Trabalho, desde a instalação até a conclusão desses cursos,
reflete a presença efetiva do Poder Executivo, responsável direto pela eficiência e aplicabilidade da inovação,
revestindo-a da certeza de que os fins a que se destinam
serão concretizados.
O empregado, que se torne estável no emprego, por
essa modalidade excepcional, será estável em qualquer
empregos futuros, mediante acordo com o empregador
porque sua conquista resultou de esforço, também espe- .
cial, cujo êxito há de se incorporar ao seu patrimônio
jurídico.
Por outro lado, em vista do incentivo fiscal de que
trata o projeto o empregador é justamente estimulado
e não lhe ocorrerá burlar a ordem (que se almeja aprovada), com a rotatividade de mão-de-obra qualificada,
porque a médio e a longo prazos, grande parte desse
pessoal qualificado estará estabilizado no emprego.
Se o empregado estável, nessas circunstâncias, numa
empresa, rescinde seu contrato de trabalho com ela
para admitir-se nos serviços de outra, é justo que conserve o jus adquirido naL[uela, desde que haja consentimento das partes contratantes.
A participação do empregado nesses cursos promovidos pela empresa, ~gnifica, convém ressaltar, qualificação do operariado brasileiro, com notável redução
de investimento, desta ordem, pelo Governo.
Além disso, o projeto pretende assegurar aos empregadores e empregados novos direitos relativos à isenção
fiscal e à permanência no emprego, eis que continuam
intangíveis os previstos pela Consolidação das Leis do
Tra~alho e legislação do Fundo de Garantia do Temp'o
de Serviço, desde que não conflitem com a proposição
ora apresentada.
O Sistema do FGTS não se sobrecarregará com as
consequências administrativas. necessárias ao cumprimento desta lei, porque esta se adapta às normas em
vigor, que presidem o aludido sistema.
Sala das' Sessões, 7 de dezembro de 1989. - Deputado Ney Lopes.

PROJETO DE LEI
N~ 4.456, DE 1989
(Do Sr. Paulo Zarzur)
Veda a recondução de dirigentes 011 conselbeiros
de empresas estatais.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e de Serviço Público - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os membros de órgãos de direção, de deliberação de consulta ou de fiscalização das autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e
qualquer entidade mantida ou subvencionada pelo Poder Público não poderão permanecer no cargo por mais
de quatro anos consecutivos, vedada sua recondução
para o mesmo ou para outro cargo no quadriênio seguinte.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Este projeto busca proibir a recondução, para o mes-.
mo ou para outro cargo, daqueles que ocupam postos
de direção, delibcração ou consulta em autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou qualquer entidade mantida ou subvencionada pelo Poder
Público.
Cada administração necessita compor o quadro de
seus auxiliares, sem pressão, tendo cm vista o desempenho a ser imprimido ao órgão. Ocorre, no entanto,
q~ os diretores e conselheiros desses órgãos ou entidades sempre procuram apoio para uma permanência nos
cargos. O sistema de rodízio nessas entidades é emmentemente democrático e salutar, impondo-se que texto
de lei proclame a impossibilidade de recondução dos
dirigentes para o quadriênio seguinte.
Estou certo de que os nobres Congressistas emprestarão todo o apoio a esta proposição.
Sala das Sessões. -Deputado Paulo Zarzur.

PROJETO DE LEI
N' 4.457, DE 1989
(Dp Sr. Francisco Amaral)
3 Dá nova redação ao art. 180 do Código Penal.
(Apense-se ao Projeto de Lei N' 4.393, de 1989)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 180 do Código Penal, instituído pelo
Decreto-Lei n' 2.:348, de 7 de dezembro de 1940, passa
a vigorar com a sf:guinte redação:
"Art. 180. Adquirir, receber ou ocultar, em
proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ou presume ser produto de crime, ou influir para que tercei·
ro, de b.oa fé, o adquira, receba ou oculte:
Pena 7 " rdelusão, dc cinco a dez anos e multa.
§ I' Adquirir ou receber coisa que, por sua
natureza ou pela desproporção entre o valor e o
preço, ou pela condição de quem oferece, deve
pres1Jmir-se 'obtida por meio criminoso:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos e multa.
§ 2', A re:ceptação é punível, ainda que desco·
nhecido .ou isento de pena o autor do crime de
que proveio a coisa.
§ 3' NQ caso de bens do patrimônio da União,
Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou autarquias, empresas públicas
sociedades d(: economia mista e fundações públicai
adquiridos dolosamente:
Pena - reclusão de cinco a dez anqs, e multa."
Art. 2'
cação.

Esta k:i entra em vigor na data de sua publiJustificação

De modo geral o projeto agrava as penas pela prática
do crime de receptação e suprime a hipótese de criminoso primário, qpando se previa pudesse o Juiz considerar circunstâncias que lhe ditassem a exclusão <;Ia pe{la.

Passa, também, a ser considerado crime de receptação não apenas a aquisição, recepção ou ocultação,
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em proveito próprio ou alheio de coisa que sabe, mas,
também, li,a que presume ser produto de crime.
Finalmente, além de bens patrimoniais da União.
Estado, Município, concessionárias de serviços públicos
e empresas de .economia mista, o § 3' do art. 180, em
sua nova redação, abrange, ainda. as autarquias, empresas e fundações I'Úblicas.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1989. - Deputado Francisco Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CÓDIGO PENAL
DECRETOI-LEI N0 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO
DE 1940

PARTE GERAL

TÍTULOU
.Dos Crimes contra o Patrimônio

CAPÍTULO VII
Da Receptação
Receptação
Art. 180. Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de
crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira,
receba ou oculte:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa de
mil cruzeiros a vinte mil cruzeiros.
Receptação Culposa
§ l' Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço,
ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se
obtida por meio criminoso:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa,
de seiscentos cruzeiros a vinte mil cruzeiros, ou ambas
as penas.
§ 2' A recept.ação é punívcl, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio
a coisa.
:
§ 3' No caso do § 1', se o criminoso é primário,
pode o juiz, ten~o em consideração as circunstâucias,
deixar de aplicar a pena. No caso de receptação dolosa,
cabe o disposto do § 2' do art. 155.
§ 4' No caso/dos bens e instalações do patrimônio
da União, Estado, Município, empresa concessionária
de serviços públicos ou sociedades de economia mista
adquiridos dolosamente:
Pena - reclusão, dc um a .cinco anos, e multa, de
um a cinco salários mínimos do maior valor vigente
no País.

PROJETO DE LEI
N9 4.458, DE 1989
(Do Sr. Chico Humberto)
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrícola Federal de Patos de Minas, no Estado de Minas
Gerais.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Finanças (ADM); e de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Escola Agrícola Federal de Patos de Minas, com sede
na cidade de Patos de Minas, Estado dc Minas Gerais.
Art. 2' O cstabelccimento de ensino de que trata
esta lei manterá cursos de 2' grau, destinados à formação
de técnicos em Agricultura e Pecuária.
Art. 3' As despesas decorrentes da instalação e
funcionamento da Escola Agrícola Federal de Patos
de Minas, correrão por conta de dotações específicas
a serem consignadas no Orçamento da União, para os
e~ercícios seguintes à aprovação da presente lei.
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Art. 4' O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Educação, regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de sua vigência.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revogam-sc as disposições em contrário.
Justificação
O Município de Patos de Minas. encontra-se localizado na rcgião do Alto Parauaíba, no Estado de Minas
Gerais e conta com uma população de mais de 120.000
habitantes.
Patos de Minas é o maior produtor de milho do País.
Contando ainda com a produção de feijão que é o melhor em qualidade.
.
No solo do Município de Patos de Minas, encontra-se
uma das maiores jazidas de fosfato do País. explorada
pelo Grupo Petrofertil, através da Fosfertil.
Produz também grande quautidade de soja, sorgo,
feijão. café e outros.
A pccuária é constituída de gado bovino das raças
gir. uelore e indubrasil, destinados ao corte e à produção
de leite, com as raças Pardo Suíço e Holandesa. Grande
também é a produção de aves e além do leite com
2 (duas) usinas de beneficiamento temos enorme produção de hortifrutigranjeiros.
O que falta a Patos de Minas, e jánão pode demorar,
é a instituição de uma Escola Agrotécnica Federal, para
melhor aproveitamento, através de metodologias atualizadas, de todo o potencial de que é dotada a região.
A implantação da Escola Agrícola Federal de Patos
de Minas, objeto deste projeto de lei, será uma arraucada do cmpirismo para uma tecnologia racional, que
frutificará em termos multiplicativos de qualidade e
quantidade produtiva. Esta escola dará uma opção a
mais aos jovens da região que se tornarão técnicos capacitados para a prática agrícola e pecuária.
Esperamos que esta proposta venha receber a aprovação dos ilustres membros do Congresso Nacional pelo
alto valor e objetivo que nela esta inserido.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1989. - Chico
Humberto, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI
. N9 4.459, DE 1989
(Do Sr. Chico Humberto)
Antoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrícola Federal de Araxá, no Estado de Minas Gerais.
(Às Comissõcs de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Finanças (ADM); e de Educação,
Cultura. Esporte e Turismo - art. 24, li.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Escola Agrícola Federal de Araxá, com sede na cidade
de Araxá, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" O estabelecimento de ensino de que trata
esta lei manterá cursos de 2' grau. destinados à formação
de técnicos em agricultura e pecuária.
Art. 3' As despesas decorrentes da instalação e funcionamento da Escola Agrícola de Araxá, correrão por
conta de dotações específicas a screm consignadas no
Orçamento da Uuião, para os exercícios seguintes à
aprovação da presente lei.
Art. 4' O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Educação, regulamentará esta lei no prazo dc 90 (noventa) dias contados a partir de sua vigência.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em coutrário.
Justificação
O Município de Araxá, encontra-se localizado no Alto Paranaíba, no Estado de Minas Gerais, e conta com
uma pdpulação de mais de 80.000 Habitantes.
No solo do Município de Araxá, cncontra-se uma
das maiores jazidas de nióbio do mundo.
A pecuária é constituída de gado bovino das raças
gir, nelore e indubrasil, destinados ao corte e à produção
de leite, com as raças Pardo Suíço e Holandesa. Grande
também é a produção de aves e além do leitc com
2 usinas de beneficiamento, temos enormc produção
de hortifrutigranjciros.
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O que falta a Araxá, e já não pode demorar é a
instituição de uma Escola Agrotécnica Federal para melhor aproveitamento, através de metodologias atualizadas, de todo o potencial de que é dotada a rcgião.
A implantação da Escola Agrícola Federal dc Araxá,
objeto deste projeto de lei, será uma arrancada do empirismo para uma tecnologia racional, que frutificará em
termos multiplicativos de qualidade e quantidade produtiva.
Esta esco;a dará uma opção a mais am jovens da
região que ~;e tomarão técnicos capacitados para a pdtica agrícola e pecuária.
Esperamos que esta proposta venha receber a aprovação dos ih stres membros do Cougresso Nacional pelo
alto valor e objetivo que nela está inserida.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1989. - Deputado Chico Humberto.

PROJETO DE LEI
N9 4.460, DE 1989
(Do Sr. José Moura)
Dispõe sobre a instituição do Conselho de Admi·
nistração da Previdência Social.
(Apense-se ao Projeto de Lei u' 3.397, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É o Poder Executivo autorizado a instituir
o Conselho de Administração da Previdência Social.
Art. 2' O Conselho Administrativo da Previdência
Social será constituído dos seguintes membros, nomea,
dos pelo Presidente da República, para mandato de
4 (quatro) anos:
1-2 (dois) representantes do Govcrno, cnja escolha
deverá recair sobre pessoas de notório conhecimento
a respeito de assuntos ligados à Previdência Social, sendo que um deles deverá ser servidor da instituição com
mais de 10 (dez) anos de serviço;
11 -2 (dois) rcpresentantes dos empregadores, eleitos pelos sindicatos das catcgorias econômicas; e
lU - 2 (dois) representantes dos empregados, dos
quais 1 (um) será escolhido pelas associações de aposentados, dentre os seus membros, e o outro escolhido
pelos sindicatos das categorias profissionais.
Parágrafo único. O Presidente do Conselho de Administração da Previdência Social será eleito por estc
colegiado dcntre os representantes referidos no "caput"
deste artigo.
Art. 3' Compete ao Conselho de Administração da
Previdência Social:
I - elaborar a proposta orçamentária anual, bem como as respectivas alterações;
II - organizar o quadro de pessoal, de acordo com
o orçamento aprovado;
IH-autorizar a admissão, demissão, promoção e
movimentação de servidores;
.
IV - expedir normas gerais reguladoras das atividades administrativas;
V - aprovar os programas de aplicação patrimonial
e financeira e respectivas alterações;
VI - rever as próprias decisões.
Parágrafo único. O Conselho de Administração da
Previdência Social poderá, de forma expressa específica, delegar competência ao seu Presidente e a chefc~
de órgãos regionais.
Art. 4' Ao Presideute <:\0 Conselho de Administração da Previdência Social compete cumprir as deliberações do órgão e dirigir os serviços administrativos
da J nstituição de Previdência Social.
Art. 5' No prazo de 120 (ccnto c vinte) dias, o Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.
Jnstificação
O presente projeto de lei é uma tentativa que fazemos
no sentido de acatar imposição da Constituição Federal
que, em mais de uma oportunidade, estabeleccu a cxigência de participação dos representantes de empregados e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos.
Com efeito, a Constituição, de forma genérica, estatui:
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"A:rt. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos eJIl que seus intcresses profissionais
ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação."
No Título VIII, Da Ordem Social, a Constituição
volta a dispensar tratamento à matéria, através do seguinte texto:
"Art. 194.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos
termos da lei, organizar a seguridade social, com
base nos seguintes objetivos:
VII - caráter democrático e descentralizado da
gestão administrativa, com a participação da comunidade, em espccial de trabalhadores, empresários
e aposentados. "
Em face, pois, da recomendação mandamental tão
clara e cbntundente, formulada, inclusivc, de forma
reiterada', outra alternativa não vemos que não seja
de assumir a presente iniciativa que, desejamos deixar
patente, deverá apresentar-se aos ilustres pares como
simples e modesta sugestão que lhes oferecemos à análise, sujeita, sempre, às correções e aperfeiçoamentos
que forem considerados ne~essários.
Sala daS'Sessões. - Deputado José Moura.

o SR. PRESIDENTE (José Melo) - Passa-se ao
IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Denisar Arneiro.
O SR. DENISAR ~RNEIRO (PL - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, toda a imprensa nacional noticia um ncgócio
da China feito pela Prefeitura de São Paulo com a Shell,
na cessão de vinte terrenos municipais, em troca da
reforma do Autódromo de Interlagos.
Nós, liberais, com o capital nacional e estrangeiro,
pois sem capital ninguém vive, principalmente uma prefeitura, só estranhamos a forma como foi feito o negócio. Sem concorrência, sem aviso, sem edital, enfim,
sem a menor comunicação ao mercado de distribuição
dc petróleo, como podcmos deprecnder pela grita de
outras distribuidoras, quando o fato veio a público.
Segundo o Dr. Agnaldo Vieira Serra Júnior, Diretor;Presidente da Companhia São Paulo Distribuidora de
perivados de Petróleo, sua firma, que detém somente
400 postos em quatro Estados brasileiros, estaria em
condições de oferecer negócio muito melhor que a ShelJ,
que detém 1.600 postos em todo o território nacional.
O Jornalista José Albcrto Moraes Blandy já ingressou
ha Justiça com uma ação popular na 8' e 10' Vara da
Fazenda Municipal contra a Prefeita Luíza Erundina
e os Secretários de Esporte, Juarez Soares, e dos Negócios Jurídicos, Hélio Bicudo. Ambas as ações alegam
que o acordo é "ilegal e altamente lesivo" ao património
.
público.
Afinal, em que consistiu tal ncgócio ou tal acordo
entre Prefeitura-ShelJ? Consistiu em um investimento
de cinco milhões de dólares da multinacional, garantindo a locação, por vinte anos, de vinte terrenos para
construção de postos, com aluguel de 5% sobre a margem de revenda de cada um deles."Além disso, a Shell
adquiriu o direito de colocar cinco painéis de p;'opaganda, durante oito anos, no Autódromo de Interlagos,
quc será reformado e palco de futuros grandes prêmios
Brasil de Fórmula 1.
Não nos cabe aqui analisar os aspectos. legais que
certamente serão esclarecidos' pelos juristas..Sequer eslamas comentando gastar um governo petista tal qua.ntia para reformar um autódromo, que, como obra socia.l,
é, no mínimo,. discutível quando faltam cásas populares
e postos de saúde na cidade. Certamente, isto seráobjeto de julgamento dos políticos e do povo'de São Paulo
e do j3rasil, na data oportuna. Não temos, porém, nenhuma 'll~vida em afirmar que o negócio' foi, ·para a
multinacional, ~ma pechincha. Isto é meridianamente
demonstrável;.cabendo lembrar que, no Rio de Janeiro;
.a mesma SheU"'ofereceu dois milhões de dólares; por
apenas' quatro .postos.

Continuando, vejamos: a média de venda por posto
de gasolina no Município de São Paulo é de 180 mil
litros/mês. Principalmente pontos selecionados e escolhidos - como os quatro mil m' da Av Ibirapuera vendem muito mais que a média e, assim, é possível
projetar, para cada um dos locais, uma venda de 250
mil litros por mês. Qualquer revendedor pagará pelo
direito de cxplorar tais pontos, por vinte anos, mo nímimo 3 milhões de cruzados novos, ou seja US$ 400 mil
dólares. O custo de construção não passará de I milnhão
e quinhentos mil cruzados novos, ou seja, 200 mil dólares. Assim, para cada local, a multinacional, só na venda
dos fundos de comércio, recuperará todo o valor pago
à Prefeitura. Quanto ao valor locatício, certamente a
Shel1 irá cobrar do operador, como ocorre no mercado,
30% da margem, o que lhe dará Ul)1 ganho líquido
de 25%. Há negócio melhor? (A nossa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, está mal das pernas, arcando
este ano com 1 bilhão de dólares de prejuízo, pois ela
explora petróleo. O filé é distribuir, e nossa Petrobrás
Distribuidora também está bem no mcrcado): Além
disso, os painéis no autódromo - provavelmente em
inglês - serão televisionados para todo o mundo. Isto,
durante oito anos, daria um custo unitário de US$ 125
mil dólares por "outdoor" por ano, preço mais que
razoável pela divulgação internacional de sua marca.
Não estamos criticando a Shel1, que, afinal, é uma empresa privada que procura lucro. Só lamentamos o fato
de ver a maior cidade do País ter administração tão
ingênua e desprcparada, ou, talvez, tão pretensiosa que
não procura :;lssessoria. Como brasileiro:empresário
e Parlamentar, questiono não terem sido consultadas
as empresas nacionais. Será que a Petrobrás (BR), uma
daJ estatais que o PI mais enaltece pela sua eficiência,
não faria oferta melhor, como, aliás, já fez no Rio
de Janeiro? Eficiência, não faria oferta melhor, como,
aliás, já fez no Rio de Janeiro? E, se a idéia fosse
oferecer uma pechincha, não deveria ser ela oferecida
também às cmpresas nacionais privadas e de capital
aberto (Ipiranga e São Paulo)? Ou não seria mais democrático dividir o bolo, talvez segundo o tamanho de
cada empresa do ·ramo? O fato é que a decisão da
Prefeitura petista'lembra uma antiga decisão do Governador Abreu Sodré, concedendo à Petrobrás o monopólio da Rodovia Castelo Branco, hoje ironicamente
derrubado na Justiça por uma ação da própria Shel1,
com.decisão transitada em julgado. Não dá para entcnder, Sr. Presidente, como li Prefeitura e a Shel1 estampam nos jornais do dia 5 do corrente notícias tentando
explicar o inexplicável, de forma nebulosa, sem fatos
e números concretos.
Merece ser lido, para avaliação do cinismo público
de uma má administração. A interessante peça, ao incursionar pela tentativa de justificação econômica, o
faz com candura comovente. Fala em grandes e reconhecidas vantagens. Reconheidas por quem? Teve a
desastrosa administração muncipal o cuidado de consultar outros interessados? Cita "equivalência econômica", talvez neologismo economês que nada ·esclarece.
Foram consultados os órgãos classitas dos revendedores
atingidos que serão pela concessão de mais vinte megapostos em um Município que detém uma das maiores
concentrações de postos do mundo. Talvez isso não
tenha sido assinado como "Prefeitura popular e democrática da cidade dç São Paulo", como costumamos
ver nas faixas afixadas pela mesma administração, em
evcntos onde sua participação não deixa dúvidas: é popular e democrática.
Segundo o Dr. Agnaldo Vieira Serra Júnior, DiretorPresidente da Companhia São Paulo Distribuidora de
Derivados de Petróleo, oferece os mesmos dólares e
o triplo do' aluguel, além de abrir mão dos "oUtdOOTS"
em'Inter!agos, que poderão ser negociados com qualquer multinacional; e ainda será o melhor negócio da
década, ao qual não se candidatou antes por falta de
consulta sobre eventual interesse.
Diante do que acabamos de lei-, Sr. Presidente, Sr'S
e Srs. Dcputado"s, nosso~ empresários não precisam ficar. alarmados com uma"possível vitória do candidato
do Partido dos Trabalhadores nas UrRas do dia 17 dc
dezembro. Afinal, eles também gostam de fazer "negÓcios", até com multinacionais, aquelas que eles alegam
a todo instante que são a praga da nossa economia
- os,responsáveis· pela nossa dívida externa, com suas

remessas de lucros' para o exterior, nem sempre por
vias normais.
Nossa Constituição diz textualmente: ;'Todos são
iguais perante a Lei". Eu digo: todos são iguais quando
estão no poder, uns com mais fome e sede, outros com
mais ou menos "dignidade", para fazer negócios inexplicáveis. So pedimos a Deus - Ser divino que o PI
abomina -, que ajude o nosso povo, no exato momento
de dar o seu voto, iluminando sua mente. Que ganhe
o melhor, pois nós, simplesmente mortais, não podemos
saber quem levará este País sofrido para o caminho
das grandes nações democráticas.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. NILSON GmSON (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, a Igreja Católica nesta eleição, está dividida entre
duas correntes. Uma, que prega se.ia o voto dado ao
candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT; o que lhe
rendeu boa votação nos chamados grotões do País; e
outra considerada a autêntica posição da Igreja Católica, a de evitar a política partidarista.
É totalmcnte verdadeira a constatação de que os setores progressitas da Igreja Católica, especialmente ligados à Teologia da Libertação, ajudaram na vitória de
Lula sobre o candidato Leonel Brizola. Um folheto
com sete razões para se votar no candidato Luiz Inácio
da Silva e outras sete para não se votar em Fernando
Collor estão sendo distribuídos pelos padres que atuam
na Diocese de São Miguel Paulista. Tais folhetos têm
o formato de um cartão de Natal e afirmam que a Igreja
está apoiando Lula porque quer seguir Jesus Cristo,
que sempre esteve ao lado do pobre.
Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, além de pregações políticas que fazem durante as missas, o envolviemnto de religiosos na campanha presidencial está
patente em várias publicações da Igreja Católica. É
o caso, por exemplo, de "O São Paulo", semanário
da Arquidiocese de São Paulo, ou ainda de "Construindo", da Região Espiscopal de Santana.
Passo a fazer leitura do folheto, que apresenta Lula
como representante do "novo" e como primeiro operário a chegar à Presidência da República, enquanto Collor é apontado como defensor do capitalismo, culpado
da miséria do povo e da riqueza de poucos.
Vejamos as razões para se votar no candidato Lula
e as razões para não se votar em Collor:
"POR QUE VOTAR EM LULA?
1. Porque Lula não é capitalista. Lula cstá preocupado com a distribuição da riqueza do País e
não com a acumulação nas mãos de poucos.
2. Porque Lula representa o NOVO e MUDANçA. Lula nunca esteve liljado ao atual governo.
Lula é o primeiro OPERARIa a chegar à presidência da República.
3. Porque Lua é trabalhador. E como trabalhador entende o problema dos pobres. E Lula sempre
defendeu o povo.
4. Porque Lula defende a Reforma Agrária, que
é a divisão das grandes terras, a possibilidade do
povo da roça ter seu pedaço de terra e evitar o
inchamento das cidades.
. 5. Porque Lula vai suspender o pagamento da
dívida externa aos países ricos até que se resolva
o problema da miséria do povo brasileiro.
6. Porque Lula está tcndo o apoio de pessoas
que tem um passado de compromisso com o povo.
Porque Lula é um1tpessoa que mostrou capacidade
de organização no sindicato e no partido. E possui
uma equipe capaz de compor o' melhor ministério.
7. Porque o passado do Lula é lúnpo, sempre
lutou ao lado da classe trabalhadora, sempre foi
coerentc. Porque Lula vai fazer do Brasil um País
moderno do qual teremos orgulho.
POR QUE NÃO VOTAR EM COLLOR?
I. Porque Collor é capitalista. E o capitalismo
é o culpado da' miséria do povo e a riqueza de
poucos.
2. Porque Collor é cria do atual governo. Collor
foi do PDS e do PMDB e vai dar continuidade
a tudo que está aí.
3. Porque Collor é rico e patrão. E sempre defendeu o intercsse dos patrões contra os trabalhadores:
É isso o que vem acontecendo desde 1.500.
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4. Porque Collor é apoiado pela UDR de Ronaldo Caiado que mata trabalhador da roça e não
quer a Reforma Agrária.
5. Porque Collor é aliado aos banqueiros internacionais e continuará mandando nossas riquezas para o estrangeiro.
6. Porque Collor está cercado por pessoas que
já estão no poder desde a ditadura e nunca fizeram
nada pelo povo.
7. Porque Collor é falso, fala mal do atual governo, mas já o apoiou, fala que acabou com marajás,
mas Collor é o maior de todos. Porque o Brasil
não merece um presidentc mentiroso c farsante."
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, recentemente,
(, grupo que prega o voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em publicação distribuída na Igreja, no último número do semanário da Arquidiocese
·de São Paulo, "0 São Paulo",. dedicado às eleições,
condenam o mau uso da imagem de Frei Damião, divulgando opinião de inúmeros bispos sobre política e mostrando por que agentes de pastoral apoiam Lula, enquanto o jornal "Construindo" lança uma carta aberta
ao futuro Presidente, alertando: "A situação se agravará se o favoristismo de alguns poucos milhares, que
já nadám na abundância, eontinuar se fazendo à custa
dos quase 150 milhões de brasileiros, privados, às vezes,
até do indispensável" .
Dizem 9s componentes do grupo: "Agora é água
ou fogo. E trabalhador ou explorador" O Brasil não
merece um Presidente mentiroso e farsante como Collor, defendor do capitalismo. Fizeram do PT um instrumento, entre outros, para realizar bens do Reino de
Deus, como se diz no dialeto destes cristãos. Por aqui
se explica por que estes setores ajudaram na vitória
do Lula sobre Brizola e irão dar a sua parcela na construção de consolidação do PT como grande partido histórico das massas que não aceitam mais esta condição.
pois querem ser povo que se organiza para a sua libertação e de todo o Brasil.
Data venia, a Igrcja Católica não se deve engajar
em política partidária. Os seus critérios em matéria política são os do bem e do mal. Os partidos materialistas
e ateus desrespeitam os direitos do homem e a sua
liberdade; por conseguinte, ferem o bem. Por isto, a
Igreja Católica não somente os tem condenado, mas
tem proibido aos fiéis católicos a colaboração com tais
partidos. A Igreja deve ficar apenas na sua missão evangelizadora, incentivando cada um a cumprir o seu dever
cívico e produzir o melhor cidadão para a Nação. De
forma alguma a Igreja deve envolver-se ou transIormar-se num partido político, mas sim servir a todas
as pessoas, acima das correntes de opinião.
Passo a fazcr leitura de editorial publicado no jornal
"O Globo, de 9 do corrente:
OS CURRAIS ELEITORAIS DA IGREJA
As Cartas pastorais que estão sendo distribuídas
pelas Dioceses de Osasco e São Miguel Paulista
- dois de muitos documentos no mesmo tom são mais um elemento de prova a mostrar que parte
da Igreja no Brasil está traindo a sua missão evangélica e sabotando o processo eleitoral.
Para o fiel, qualquer recomendação que lhe chegue dentro da igreja, pelas mãos do seu pároco,
só pode ser vista como uma determinação que vem
da própria instituição. Muitos, é claro, saberão desmascarar o embuste da propagando eleitoral disfarçada de assunto religioso; mas outros tantos obedecerão cegamente - e todos esses terão sido traídos
da forma mais vil: a da exploração da inocência.
A sabotagem do processo eleitoral também é
facilmente identificada. Todos podem participar de
uma campanha eleitoral - mas exclusivamente na
sua condição de cidadãos. Ao padre é negado dizer
ao paroquiano em quem votar, assim como o General não pode ordená-lo ao soldado, nem o diretor
ao funcinário. Quando a Igreja assume partido e o padre personifica, para o fiel, toda a Igreja
- ela está tentando recriar, no Brasil de hoje,
o curral eleitoral e o voto de cabrcsto que foram
escorraçados de nossas eleioções pelo processo de
democratização.
.
A militância partidária é uma deturpação brutal
da missão dos sacerdotes como intérpretes das
preocupações sociais do Vaticano. E há nessa mili,
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tância uma característica particularmente anticristã: a arrogância. Que autoridade a batina empresta
a alguém para proclamar, como orientação ao povo, que o PT é melhor que os demais partidos,
que só Lula representa "os anseios transformadores da nossa sociedade", que "o bom católico deve
exigir a suspensão do pagamento da dívida cxterna"? Dirá acaso o padre que é pecado votar contra
o radicalismo do PT?
Representantes de o.-as religiões dão aos padres eatólicos exmeplo perfeito de corno deveriam
se conduzir - porque, pelo visto, são ciosos do
significado de seu mandato religioso, e sabem que
a mistura de assuntos da fé com assuntos leigos
conspurca ambos.
Lamentavelmente, na Igreja Católica é Q próprio
Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, Dom Luciano Mendes de Almeida, que,
além de fechar os olhos à dessaeralização dos templos, vem agora afirmar quc a Igreja "tem a obrigação de ajudar quem participa ativamente da vida
política" .
O Presidente da CNBB não pode ignorar que
essas palavras municiam os ativos cabos eleitorais
de batina - e levam o desalento aos verdadeiros
sacerdotes. "
Concluo SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, afirmando que o voto é assunto tão particular, tão secreto
e importante, que ninguém sobre ele deveria se manifestar. Não há,necessidade de um líder religioso evidenciar preferência por qualquer candidato. Deve-se respeitar o acontecimento pelo qual a Nação está passando.
(Muito bem. Palmas.)

A SRA. iRMA PASSONI (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e ·Srs. Deputados,
o fenômeno destas eleições, com certa síntese, ontem;
no grande comício de São Paulo, traz-nos i1mareflexão
profunda sobre o processo brasileiro nos últiInos'trinta
anos, no mínimo, e se quisermos considerar corno importante também o princípio, desde a descob"rta ou
a ocupação do B,rasitem 1500.
A candidatura Lula"representa a síntese de um processo de luta de milhões de cidadãos brasileiros que
batalharam todos esses anos para que a de mocracia
aqui se intalasse. E, aí, questiono profundamente o
papel do Estado, tanto na visão comunista, quanto na
visão cap)tiflista. A Nação - e não apenas um ou outro
setor ~ repudia essa síntese, a uiveI internacional, do
proccsso de valorização centralizado no Estado, beneficiando poucos, assim como o processo centralizado do
sistema capitalista, onde enriquecem alguns poucos. Lula representa o rompimento desses dois sistemas. É
a alternativa de algo novo que deve ser criado, onde
a pessoa humana esteja no centro do desenvolvimento
social, político, cultural etc. Ess~ síntese extrapola em
muito a própria figura de Lula. E um fenômeno global
que chegou até a ser comparado, em artigo assinado
por Rubens Alves, com o que aconteceu nos Estados
Unidos em 1930. Naquela época, diziam que Abrahan
Lincoln era ignorante, simples, que era um operário
e que não tinha condições de governar, mas foi a sua
grande figura que levantou aquele país e que fez dos
Estados Unidos urna grande potência mundial.
A figura de Lula, hoje, sintetiza esse processo de
esperança e de tranqüilidade. Ontem, em São Paulo,
estiveram presentes ao eomício milhares de pessoas alguns calculam 300 mil, outros 150 mil, mas isso não
importa. Essas pessoas, debaixo de chuva, se aglomeraram das 10 horas até às 23 horas, clamando pelo
direito de serem felizes, pelo direito de a democracia
ser instalada neste País, pelo direito de os cidadãos
serem respeitados, de os trabalhadores serem valorizados e pelo direito de serem reconhecidos os que investem na produção e no trabalho. Luiz Inácio Lula da
Silva sintetiza todo esse processo de csperança. Sabemos muito bem: milhões de pessoas, entidades e associações já rcflctem o fato de que não vai ser milagre
se Lula ganhar as eleiç~es presidenciais. Isso já parece
mais ou menos claro. E óbvio que o resultado efetivo
será o de 17 de dezembro. Qualquer um que ganhar
terá de ter a paciência histórica da Nação brasileira,
pois não é de um momento para outro que se colocará
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em ordem dezenas de anos de ingovernabilidade e de
desordem institucional. O novo Presidente terá grandes
desafios para responder perante a Nação brasileira.
Portanto, esse acordo brasileiro, a paciência, a valorização do candidato eleito, depois de muitos anos, pelo
povo não serão a vontade de um setor ou de um grupo,
mas do Brasil, manifestada pela eleição em dois turnos,
com a maioria absoluta dos votos. O candidato eleito,
representando a vontade da Nação, precisa reordená-Ia
nas áreas sociais, política e econômica. Um dos problemas mais graves a ser empenhado pelo candidato eleito
será o social. A explosão não-oficia! da fuflação e do
custo de vida pune milhares de brasileiros com o não-direito de comer, de morar, de ter transporte. Esta inflação não-oficial terá de ser encarada imediatamente pelo
Governo que assumirá no próximo dia 15 de março.
Esperamos que o PT, a Frente Brasil Popular, contando com a força deste amplo grupo de movimento de
apoio a Lula, sejam capazes de resistir 'às negociatas,
àqueles que se apoderam do poder, dos cargos públicos
e, em nome destes privilégios, governam a Nação em
detrimento da sociedade como um rodo.
Embora militante do PT, espero que Luiz Inácio Lula
da Silva seja desafiado, ériticado, acompanhado por
todos os cidadãos, para, assim, melhor enfrentar esse
estado de crise permanente e fazer com que os 5 anos
do novo governo sejam acompanhados de respostas às
angústias da Nação e, aos poucos, possibilitem a instalação da plena democracia esperada há centenas de arios
no País. Que o próximo governo instaure as bases de
uma nova Nação, ansiada por todos os brasileiros, bem
como pelos países do leste curopeu. Até o sistema comunista anseia por esta democracia com que todos sonham, ponto central do desenvolvimento da pessoa humana.
O SR. LÉLIO SOUZA (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr: Presidente, Srs. Dputados, em 1983
apresentei a esta Casa projeto de lei propondo modificação e revogação de dispositivos do Decreto-Lei n°
70, de 21 de novembro de 1966, e da Lei n' 5.741.
de l' de dezembro de 1971. Esses dois diplomas legais
disciplinam a chamada execução extrajudicial dos créditos hipotecários vionculados ao Sistema Financeiro da
habitação. Ambas as leis são contemporâneas do pcrío, do ditatorial, quando o próprio Poder Judiciário, despojado de sua majestada, foi colocado em subalternidade,
, da qual se libertou com a revogação posterior do Ato
Institucional n' 5.
A tentativa de revogar e tnodificar dispositivos relacionados com essa permissâo encontra justificativa em
claros dispositivos constitucionais vigentes à época e
reproduzidas agora, por ocasião da entrada em vigor
da nova Constituição. A lei não pode exclur da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual.
Na espécie, criou-se a possibilidade de execução extrajudicial, circunscrito o direito de defesa à mcra comprovação' do pagamento da dívida ou ao pagamento
dela na oportunidade do ajuizamento dessa forma singular de execução extrajudicial. Vale dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que se consagrou uma violéncia
inominável, em nome da necessidade de se acelerar
a execução desses créditos hipotecários, como forma
tmbém de viabilizar a execução de mal sucedida política
habitacional.
~
O Projeto de Lei nO 1.318/83 chegou a ser incluído
na Ordem do. Dia, em regime de urgência, para ser
discutido e votado em uma das últimas sessões da sessão
legislativa de 1988. Às vésperas da decisão, quando
as Lideranças haviam concluído o acordo para que tal
ocorresse, um expediente do então Ministro Prisco Viana, do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Habitação, acabou por provocar a retirada desse projeto
da Ordem do Dia. Posteriormente arquivado, em função de resolução de Mesa, veio a ser desarquivado,
encontrando-se hoje na Comissão de Constituição e
Justiça e Redação, nas mãos do Relator, o nobre Deputado Sigmaringa Seixas.
Não há dúvida, SI. Presidente, dc que a revogação
da possibilidade da execução extrajudicial é um imperativo de justia, a eliminação de utna violência que somen·
te o regime ditatorial pôde introduzir DO mundo jurídico, camuflado com o celofane de uma suposta modernização, para acelerar a obtenção desses créditos.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIOr-rAL (Seção I)

Nesta fase final da sessão legislativa, estou envidando
esforços para obter a inclusão da matéria na Ordem
do Dia de urna das próximas sessões, para vê-Ia apreciada e decidida de modo a ser encaminhada ao Senado.
Examinada nauela Casa e recebendo tramitação favorável, poderá chegar à sanção presidencial.
É urgente que se revogue essa possibilidade e se elimine essa violência. É preciso restaurar a viabilidade do
oontraditório na Justiça, para que o executado possa
alegar em seu favor toda e qualquer razão de direito
entendida válida, para estabelecer o justo valor da dívi'
da em sua execução, muitas vezes fruto de exorbitantes
cálculos que não podem ser contestados enquanto vigorar essa malsinada possibilidade de execução extrajudicial de créditos hipotecários vinculados ao Sistema
Financciro de Habitação.
São as considerações que me proponho fazer na ocasião, para despertar a atenção da Casa acerca da matéria, que diz respeito ao interesse de milhares de mutuários vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação.
sobre os quais pesa a ameaça da execução extrajudicial,.
nem sempre feita com os rigores da lei c com a observância fiel aos trâmites da Justiça.

o SR. VALDIR COLATTO (PMDB - se. Sem rcvisão do orador.) -Sr. Presidente, SI'" e Srs. Deputados,
na semana passada tivemos urna sessão tumultuada na
Comissão de Agricultura, com a discussão do Projeto
de Lei n' 4.086, de 89, oriundo do Senado Federal,
ao qual foi apresentado pelo Deputado Rosa Prata,
Relator, um substitutivo, por entender S. Ex' que poderia fazê-lo.
A sessão da Comissão de Agricultura foi conduzida
pelo Sr. Presidente da Comissão, que ainda não terminada a discussão da matéria, procedeu à votação rapidamente, não permitindo sequer fosse solicitada verificação de quorum, ou manifestações dos Deputados presentes, num claro desrespeito à vontade de cada um.
A proposta foi aprovada por maioria de votos, sendo
que nós, a exemplo de outros Deputados, não pudemos
declarar o nosso.
Não concordamos, Sr. Presidente, com a forma como
se realizou a votação e com aprovação do substitutivo.
Apenas para citar um dos dispositivos, opomo-nos, corno rcpresentante da agricultura e profissional da Engenharia Agrônoma, a urna questão que nos preocupa
e já preocupava o Gen. Geisel, quando' Presidente da
República: a Lei dos Cultivadores.
Trata"se, no caso, de verdadeira afronta à tecnologia
nacional. Vários casos foram denunciados no País, como por exemplo. o da peste suína africana, nos idos
.de 1980, quando foi trazido, pela Agroceres, o suíno
híbrido, que dizimou os rebanhos nacionais. Todos conhecem esse episódio. Por sinal, a questão da peste
suína-africana está engavetada até hoje, e ninguém mais
fala nisso.
O art. 21 do substitutivo do Deputado Rosa Prata,
referente, a. meu ver, à Lei dos Cultivares, embora
alguns membros da Comissão de Agricultura não con!
oordem, diz:
"Art. 21. Fica assegurada aos autores, às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, de inventos agrícolas, inclusive novos cultivares
e raças ou linhagens de animais, a concessão temporária de benefícios para sua utilização, inclusive
o direito à remuneração pelo seu uso, bem corno
proteção às criações técnicas e processos agrícolas,
a propriedade das marcas dos nomes das empresas
ou signos distintos, tendo em vista o interesse social
ao desenvolvimento econômico do País."
Está claro, embora não pareça nas entrelinhas, que
se pretende empurrar goela abaixo deste Congresso,
desta Câmara, a Lei dos Cultivares.
Chamo a atenção dos Srs. Parlamentares para o en,80do que será esse substitutivo, se aprovado o art. 21,
que dispõe sobre a refcrida lei e que nada mais é do
que a proteção de marcas. Por exemplo, se urna compa:
nhia americana cria urna variedade de soja - e há
muitas aqui - como a que se chama Davis, todo brasileiro que plantar essa semente de soja terá de pagar
.~oyalties ao seu criador nos Estados Unidos. É. uma
afronta à Nação brasileira.
Queremos fazer essa denúncia e chamar a atenção
do Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, Depu-

tado José Egreja, para que não permita que tal fato
aconteça. Se o Gen. Geisel não o permitiu, vetando
a Lei dos Cultiyares, quando Presidente da República
- um dos seus últimos atos - não podemos permitir
que agora, sob os ares da democracia. se corneta tamanha afronta ao Congresso Nacional. ao Brasil. à tecnologia nacional.
Por isso, queremos conclamar esta Casa e os Srs.
Parlamentares a lutarem para que isso não aconteça,
pois, caso contrário, estaremos siplesmente permitindo
que as sementes nacionais de milho, de soja e outros
produtos venham a ser taxados. E ainda teremos de
pagar royalties tão altos que nem podemos avaliar. Pior
será para aqueles que criaram algum cultivar nos órgãos
brasileiros de pesquisa. Se dali saírem para urna multinacional e levarem o segredo da técnica criada terão
'0 direito dos royalties dos livres cultivares. Isto não
podé acontecer. Por isso estamos alertando esta Casa.
Não nos calaremos ante tal disparate.
Por outro lado, cumpre-nos denunciar certa prática
que vem sendo adotada pelo Sr. Antônio,Carlos Magalhães, Ministro das Comunicações. S. Ex' está praticamente falindo as empresas de comunicação do País,
fazendo com que o dissídio coletivo que seria pagÇJ em
janeiro de 1990 tenha de ser antecipado para dezembro
deste ano, com um aumento de 152% para todos os
funcionários. De repente o, Sr. Antônib Carlos Magalhães tornou-se bonzinho. E verdade que, no próximo
dia 17, tcremos eleição para Presidente da República,
e o seu candidato, Collor de Mello. precisará dos votos
desses funcionários. Isto está acontecendo .em todo o
País, fazendo com que as empresas busquem recursos
no mercado financeiro arcando com juros altíssimos
oomo os que aí estão. Esta é a prática.
Sr. Presidente, outro assunto que queremos levar à
consideração de V. Ex' diz respeito à minha cidade,
Xanxcrê. Estado de Santa Catarina, onde o Presidente
da Câmara de Vereadores, nosso companheiro do
PMDB, "colloriu". De repente, um funcionário do
Banco do Brasil, bastante conceituado, trocou de partido, tornando-se Presidente da Câmara. Buscol,l-se, então, o motivo .. Fala~se à boca pequena que o Vereador
trocara de partido por urna candidatura a Deputado
Estadual, 200 mil cruzados novos e um "Del Rey" novo.
Ora, o coordenador de Collor de Mello, no oeste de
Santa Catarina, Sr. Hélio da Silva Wincler, Prefeito
de Xanxerê, teria recebido a promessa de assumir um
cargo no alto escalão do Governo, caso Collor de Mello
vença a eleição. Deixaria a Prefeitura, e, ·como não
teria ocorrido o lapso de um ano e meio de exercício
de mandato, o Vice-Prefeito também não poderia assu.mir o cargo. Assumiria, então, o Presidente da Câmara
dos Vereadores, que, coincidentemente, "co1loriu"
agora.
Sr. Presidente; baseado nesses fatos, nós, como Depul:ados da região oeste, morador de Xanxerê, de ideologia firme, deveria ao longo dos anos, estamos fazendo
um manifesto à popul'ação nos seguinte termos:
"MANIFESTO' À POPULAÇÃO."
Nosso compromisso foi com o desenvolvimento
e a justiça social, a valori~ação do povo, o resgate
da soberania e a dignidade do Brasil. Cabe-nos
reconstruir o Brasil com nossas forças e fazer nossa
própria históri!l.
Ser brasileiro é nosso orgulho maior e conclamamas todos a resgatar nossa soberania formando
uma consciência nacional, pela mudança do modelo tecnológico e econômico comprometido com
um futuro definido e melhor para todos os brasileiros.
A edificação de uma nova e próspera sociedade
com justiça, paz e solidariedade humana é do nosso
compromisso.
Este projeto nacional, pelo nosso entendimento,
está .contido no programa de Luiz Inácio Lula da
Silva, por isso, agora no 2' Turno, votamos nele,
pelo" que representa para o momento que vive a
Nação brasileira..
Reflitamos, o PMDB sonhou com tudo isso; foi
,difícil; o importante é que começamos; agora, não
nos dispersemos,'vamos com Lula para as mudan-'
ças, com a força das urnas e a arma da democracia.
o nosso voto. "
.
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Ú SR.. EDUARDO SIQUEIRA CA~POS (PDC TO. Sem revisão do oraddr.) - Sr. Presidente, SI'"
e Srs. Deputados, quero trazer. ao conhecimento desta
Casa matéria publicada ontem no"Correio Braziliense", sob o título "A recuperação da Transamazônica
é iniciada". Essa rodovia, denominada BR-230, é da
maior importância para o desenvolvimento do Estado
do Tocantins, pois integra o Piauí, o Maranhão, o Pará
e toda a região Centro-Norte.
.
É importante destacar que a estrada ficou durante
cinco anos ao total abandono. O Governo Federal, depois de ter iniciado a obra, deixou a estrada acabar-se,
praticamente. E na nossa região, denominada Bico do
Papagaio, servida por essa importante via, vários municípios ficaram isolados, corno Araguatins e inúmeros
outros que dela necessitam corno meio de integração
e de contato. E aqui vale dizer que o Bico do Papagaio,
nacionalmente conhecido corno região violenta, não o
é na verdade.
Devemos levar ao conhecimento da Nação que a região do Bico do Papa$aio não é assistida' nem por rádio,
nem por televisão. E território bastante rico, e o que
falta realmente sã9 iniciativas corno a recupêração dessa
estrada tão importante, até então abandonada. Com
sua recuperação, aí sim, o trabalhador daquelas terras
férteis, dos grandes babaçuais, de potencialidades minerais, não ficará abandonado nem desprezado. .
Deixo aqui registrada, Sr. Presidente, essa iniciativa,
que não é do Governo Federal,' mas do Governo do
Estado, que: após ter aberto concorrência e efetuado
. contrato, já faz as 'obras de recuperação da rodovia,
para a felicidade não só da região do Bicá do Papagaio
e do Município de Araguatins, no Estado do Tocantins,
mas fambém de todo o sul do Maranhão e do Pará,

O SR: AMAURY MÜLLER (PDT - RS: Sem revisão
do orador.) -, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
convenço-me hoje, mais dI> que nunca, de que reforma
agrária é fundamcntalmente terra, mas nela não se esgota. Não bastam, portanto, assentamentos de agricul-,
tores sem terra, sem que os órgãos governamentais encarregados do setor proporcionem a esses colonos todas
as formas de assistência, desde a técnica até a' social.
Relembro esses argumentos para oferecer à Casa e
à Nação denúncia da aflitiva, gravíssima e infra-humana
situação em que se encontram cinco dezenas de famI1ias
de colonos sem-terra, assentados ano'pa'Ssado, praticamente à véspera das eleições municipais, na Fazenda
da Corticeira, no interior de minha terra natal, Cruz
Alta, no Rio Grande do Sul.
A idéia que se tinha, Sr. Presidente, era de que essas
famílias recebessem do Incra e do próprio Governo
do Estado todo um instrumental de apoio, a fim de
que não ficassem apenas em cima da terra. Isto, infelizmente, não aconteceu, não obstante reiteradas promessas tanto da área federal como da área estadual. Hoje,
essas famílias exigem um perfil de qualidade física de
vida mais que infra-humana; são verdadeiros subseres
que vegetam tristemente sobre urna terra dobrada, de
baixa qualidade. quase inadequada para a agricultura.
Não bastasse esse drama, os grand.es fazendeiros que
cercam a Fazenda da Corticeira, utilizando agrotóxicos
para combater as pragas, lavam suas máquinas nas cabeceiras dos riachos qlle cortam aquela região. Em conseqüência, com as vertentes dos riachos contaminadas,
a água que essas famílias recebem está causando graves
problemas de saúde. E, corno essas famílias estão dispensando tal tipo d'água, e não há outras vertentes
na área, crescem os surtos de várias moléstias, com
crianças indefesas sofrendo as desastrosas conseqüências desse {lroblema.
Ao oferecer esta denúncia, faço um apelo ao Incra,
ao Governo Federal e ao próprio Governador Pedro
Simon para que voltem os olhos pari! essas famílias,
que, afinal são seres /Jumanos e merecem o mínimo
de respeito para que sua dignidade não continue,' cOIJlO
até aqui, duramente atingida e penalizada.
Por outro lado, Sr. Presidente, permita-me que lembre a proposta explícita do candidato com cheiro de
povo, que melhor reflete os anseios e os anelos de uma
sociedade oprimida e degradada, a respeito de uma
vcrdadeira reforma agrária. É preciso desmistificar e
desmascarar estes falsos profetas que, tentam cooptar
a simpatia, o apoio e o voto de pequenos e médios'
agricultores, acusando o candidato Luiz Inácio Lula
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da Silva de pretender, na sua visão de uma profunda
mudança na estrutura fundiária do País, atingir exatamente as pequenas e médias propriedades. Ora, isto
é tanto ridículo quanto mentiroso. Primeiro, porque
a própria Constituição assegura que são insuscetíveis
de desapropriação as pcquenas e médias propriedades;
segundo, porque, na sua proposta, Luiz Inácio Lula
da Silva coloca a questão nos devidos termos. Nenhuma
propriedade produtiva ou improdutiva será objeto de
desapropriação por interesse social na região Norte do
País, desde que tenha área igualou inferior a 1.500
hectares. Convenhamos ém que é uma área de terra
substancialmente grande para proporcionar ao seu proprietário, se este quiser realmente produzir, condições
para desenvolver uma agricultura inteligente, racional
e altamente rentável. Na Região Centro-Oeste, as áreas
insuscetíveis de qualquer tipo de desapropriação por
interesse social seriam aquelas iguais ou inferior a 1.000
hectares. E nas demais regiões do País, esse limite seria
de 500 hectares.
No meu Estado, Rio Grande do Sul, já rccortado
por micro e pequenas propriedades, uma área de 500
hectares, é considerada média propriedade; já em 'direção de uma grande propriedade. Ora, quem tem condições de produZir satisfatoriamente em 500 hectares por
certo não necessitará de uma gleba maior paia desenvolver a sua atividade econômica.
Em conseqüência, apóio a tese sustentada pelo candidato do povo, pelo candidato que haverá de dobrar
a direita fascista e furiosa nas eleições do próximo domingo: 1.500 hec\ares no Norte, 1.000 hectares no Centro-Oeste e 500 hectares nas demais regiões do País;
Qualquer propriedade acima desses limites jamais poderá ser desapropriada, ainda que improdutiva, a menos
que exiba algum foco de grave tensão social que justifique a sua desapropriação.
No tocante a eieições, gostaria de lembrar a melancólica passagem do candidato das forças mais conservadoras do País pela minha região, em meados da semana
passada.
Na cidade de Santo Ângelo - entre outras aberrações
que marcaram a sua passagem por lá, numa earreata
que não foi propriamente a trote dc viagem, mas a
mais de 80 quilômetros por hora, no centro da cidade,
desobedecendo até as leis de trânsito, certamente com
medo das vaias e dos apupos que recebeu - o Prefeito
do Município, comprometendo sua própria história política, convocou mais de 300 crianças, menores inocentes, para recepcionar o candidato do PRN no Estádio
do Tamoyo Futebol Clube. Essas crianças, estudantes
da rede municipal de ensino público, foram compelidas
a agitar bandeirinhas "colloridas" - com dois eles mas desc.oradas na sua'dignidade, sob pena de nâo receberem a nota da matéria Organização Social e Política
do Brasil, que faz parte do currículo escolar. Isso é
ridículo, para não dizer uma manifestação hipócrita: e
cínica de tentar mostrar força onde força não existe.
Hoje, pela pesquisa da Datafolha, os gaúchos inclinam-se por Lula, numa proporção de 65%, percentual
que deverá crescer, sobretudo após o debate da próxima
quinta-feira, quando os candidatos tecerão armas e mostrarão exatamente o que são, desnudando-se perante
a opinião pública. O que não pode continuar acontecendo é que uma administração pública que tcm compromissos com seus munícipes de todos os partidos c
até sem partido, convoque e obrigue crianças que não
votam, estudantes da rede pública de ensino, sob pena
de terem nota zero na matéria de Organização Política
e Social do Brasil, a comparecer e bater palmas para
quem não merece aplauso. Isso é profundamente lamentável e reyelador do desespero em que se encontra
essa candidatura diante do crescimento assustador, espantoso, mas sobretudo democrático, da candidatura
de Luiz Inácio Lula da Silva.
Sr. Presidente, aqui fica, pois, a denúncia da situação
. aflitiva em que se encontram cinqüenta fammas daFazenda Corticeira, no Município de Cruz Alta, por falta
de água e de qualquer tipo de assistência.
Registro também meu voto de repulsa, minha indignação pelo comportamento pouco recomendável do
Prefeito do Município de Santo Ângelo. Não é assim
que se ganha eleição. Se fosse assim, Lula já estaria
eleito.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

o Sr. José Egreja - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
o SR. PRESIDENTE (José Melo)-Concedo a palavra ao nobre Deputado José Egreja.

o SR• .JOSÉ EGRE.JA (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez volto à tribuna
para dizer - de forma que a população brasileira possa
acompanhar - o que realmente ocorre na Comissão
de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados. e o faço por que fui citado aqui, nominalmente,
por duas ou três vezes, nos últimos minutos.
A Lei Agrícola, inserida no art. 187 da Constituição
Federal por emenda de minha autoria - tendo sido
eu o autor do primeiro projeto dc lei agrícola, apresentado no dia 17 de outubro de 1988, portanto há um
ano e um mês - vem sendo procrastinada, numa situação que configura bem que há quem não queira votar
a matéria ainda neste ano, aqui na Câmara dos Deputados.
.
Sr. Presidente, do dia 17 de outubro de 1988 ao dia
28 de fevereiro de 1989 esse projeto dormiu na Secretaria da Câmara dos Deputados, chegando à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação no dia 28 de
fevereiro. mas a Comissão de Agricultura e Política
~ural só recebeu no dia 30 de agosto. Ficou parado
na Comissáo de Constitutição e Justiça e Redação em
virtude de pedidos de vistas por não ter sido nomeado
Relator. Ao meu projeto foram apensado outros tantos.
que entraram na Câmara Fcdcral posteriormente à sua
apresentação. O que se quis foi juntar todos os projetos
referenl:es ao mesmo assunto, e·o meu ficou aguardando
que tal fato ocorresse.
Digo isso porque quero qúe haj a uma explicação clara
sobre o que está ocorrendo com a Lei Agrícola nesta
Casa. A partir das Comissões, as dificuldades de tramitação d"sse projeto têm sido grandes. Veio a plenário,
recebeu aqui cento e setenta e cinco emendas; enviado
às Comissões. recebeu, primeiro, mais duzentas e oitenta e cinco emendas, configurando, depois, um total de
quatrocentos e sessenta emendas, consideradas apresentadas em tempo hábil pelo Relator, Deputado Arnaldo Rosa Prata. S. Ex' elabotou o substitutivo considerando todos os vinte e quatro projetos apresentados,
e todas as emendas.
Sr. Presidente, quando essa matéria foi à votação
começou a procrastinação, a obstrução sistemática. NLma reunião de terça-feira, após quatro horas de discussão, depois de tentadas manobras para que não houvesse votação, inclusive eom solitaçõcs de adiamento
de votação e pedidos de vistas, atendidos pela Prcsidência na forma do Regimento, verificou-se perfeitamente a intenção de não se votar a Lei Agrícola.
Na quinta-feira, data certa para a devolução dos projetos, não houve apresentação de emendas pelos que
pediram vistas.
Esta Presidência, durante cerca de duas horas, permitiu fosse levantada a mesma questâo de ordem regimental que já havia sido suscitada na terça-feira e decidida pelo Presidente.
Alguns membros da Comissão, ainda na terça-feira,
solicitaram em plenário, à Mesa da Câmara, parecer
sobre a decisão deste Presidente quanto à questão regimental. A Mesa deu o parecer, que foi lido na Comissão, na sessão de quinta-feira, c novamente começaram
as manobras, suscitando-se, por oito vezes seguidas,
a mesma questão de ordem.
Tendo em vista que a Nação brasileira no seu todo
clama pelas leis complementares previstas na Constituição para que o País se torne mais governável ou
melhor governável, os agricultores brasileiros estão ansiosos para que o Projeto de Lei Agrícola tramite nesta
Casa e abra novos horizontes para a agricultura. Essa
obstruçâo não atendia aos interesses da Nação. Além
disso, dos quarenta e oito membros da Comissão, presentes na quinta-feira, quarenta queriam votar e apenas
oito não tinham a mesma intenção.
Portanto, esta Presidência, decidida a questão de ordem da maneira como decidiu, em absoluta consonância
com o parecer escrito da Mesa da Câmara e coloc~ndo
a matéria em votação sem permitir a obstrução mais
sistemática à Lei Agrícola, está consciente da relevância
desta matéria e com sua consciência tranqüila por ter
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feito aquilo que a Nação e a agricultura brasileira querem.
O Deputado Valdir Colatto disse que o projeto de
lei do ilustre Relator, Deputado Rosa Prata, ressuscita
o problema de royalties. O art. 21 da proposição ássegura às pessoas físicas e jurídicas, do direito público
ou,privado, autoras de inventos agrícolas, a concessão
temporária de benefícios para a sua utilização. Portanto, a criação da figura do royalty, neste caso, nunca
teve a intenção de fazer com que este País enviasse
royalties para o exterior.
Em homenagem à figura do meu nobre e querido
amigo Deputado Valdir Collato, dou a seguinte explicação: é para efeito interno no País. Se S. Ex' quiser
apresentar a emenda ou permitir que eu a apresente,
colocando após "pessoas físicas, jurídicas, dc direito
público e privado brasileiras", assinarei em baixo e estarei com S. Ex' Não tenho a mínima intenção - e acredito que o nobre Relator Deputado Rosa Prata também
não tinha, pois acolheu a minha sugestão - de que
haja pagamento de royalties externos. Se o nobre Deputado Valdir Collato quiser me fazer uma homenagem,
deverá ler a Constituição no Capítulo "Dos Direitos
Individuais e Coletivos" e há de ver que essa é a mesmíssima redação, ipsis literis, quanto à indústria, apenas
trancando a expressão "inventos industriais" por "in·
ventos agrícolas".
Encerro, Sr. Presidente, com essas explicações.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Melo) -Concedo a palavra ao Sr. Moisés Bennesby.
O SR. MOISÉS BENNESBY (PMDB - RO. Sem
revisão do orador.)-Sr. Presidente, Sr" e Srs, Deputados, congratulo-me ~om o Senado da República, que,
em um prazo mínimo - menos de uma semana, precisamente em cinco dias - aprovou o Projeto de Lei n'
63, oriundo desta Casa, concedendo 1l0J! ,seringueiros
(l,oissalá_rios miJ1~os l;Qmopensão vit1!.lícia.
Sr. Presidente, V. Ex', que preside esta sessão, é
oriundo de um povo que muito fez pelo Brasil na JI
Guerra Mundial. Providencialmente, ajudou e continuará ajudando a tramitação de~te projeto, no sentido
de que seja encaminhado, com urgência, ao Executivo,
para a sanção presidencial e, conseqüentemente. sua
normatização pela Previdência Social.
Sr. Prcsidente, poucos sabem da importância dos seringueiros para o nosso País. V. Ex' conhece perfeitamente o valor destes soldados da borracha, que hoje
têm idade avançada. muitos sem conseguir trabalhar,
sem condições de obter o mínimo para sua sobrevivência
e de sua família.
Faço um apelo à Presidência desta Casa para que
encaminhe este projeto ao Executivo com a maior urgência, porque, realmente, os seringueiros estão esperando receber, ainda neste ano, o que a lei aprovada
no Senado e na Câmara dos Deputados determina.
Sr. Presidente, registro aqui meu agradecimento aos
Deputados, Senadores e. em especial. à Presidência
da República, que, através do Ministério da Fazenda,
cncaminhou esse projeto de lei constante do art. 54
das Disposições Transitórias da nossa Constituição.
Peço a V. Ex', Sr. Presidente, que também encaminhe
expediente ao Ministério do Interior, a respeito da Zona
Livre de Comércio, a ser instituída e regulamentada
no Município de Guajará-Mirim, outrora o segundo
Município do Estado de Rondônia e. com a ligação
da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, na fronteira com
a República irmã da Bolívia, tem todas as possibilidades
de ser um corrcdor de exportação e, conseqüentemente,
tornar-se um pólo turístico. Isto poderá estimular o
imediato crescimento econômico da região, tão abalada, no momento, pela queda da extração da borracha.
Peço a V. Ex' que encaminhe esse expediente ao Ministério o Interior, para que o Ministro o submeta à apreciação da Presidência da República.
Estas as considerações que tinha a apresentar. A V.
Ex', meu respeito, Sr. Presidente.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
reiteradas vezes tenho vindo à tribuna para trazer ao
conhecimento da Nação o estado de descalabro administrativo em que se encontra a Bahia, desde que ascendeu
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ao Governo a coligação "A Bahia vai mudar". Quando
pensava que essa tarefa já se tinha esgotado, sou surpreendido, agora por uma manchete do jornal A Tribuna da Bahia, que diz: "Ceped pode fechar por falta
de técnicos".
É impressionante, Sr. Prcsidente, a capacidade destrutiva dos que assumiram o goverdo da Bahia ap6s
1986. Inicialmente, foi o Baneb, seguindo a Coelba;
depois a esses 6rgãos se juntaram a Cesta do Povo
e o Desenbanco e, agora, finalmente, o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento. Eu me confesso surpreso.
O Ceped envolveu investimentos da ordem de 30 milhões de dólares, assim como 14 laboratórios, tendo
presentemente 560 funcionários. São informações que
constam dos jornais, fornecidas pelo próprio diretor,
que diz:
"O setor de pesquisa que atende a empresas do
Pólo Petroquúnico nas áreas de catálise, separação
de fase e polímeros, poderá ser o primeiro a desativar as sofisticadas máquinas, pois dos 25 técnicos
com especialização no exterior, oito já se demitiram para, em outras empresas, conseguir melhor
retorno financeiro - à altura da dedicação profis-

sional."
Salienta, em seguida, que na Embasa e na Coelba,
profissionais exercendo função idêntica têm salários de
três a quatro vezes maiores. É de se surpreender, pois
um centro de pesquisa sempre tem pessoal melhor qualificado, preparado e vocacionado, cuja conversibilidade
no mercado de trabalho é mais limitada.
Quando na Secretaria de Planejamento do Estado
da Bahia, instituímos a Comissão Interinstitucional de
Ciência e Tecnologia. Elaboramos o primeiro plano
de desenvolvimento científico e tecnológico do Estado
e, com base nele, reunia-se periodicamente a Concitec,
para aprovar, relatar e destacar recursos etc. Também
estabelecemos forte conexão entre o Ceped e o P610
Petroquímico, que é o maior e mais importante segmento da indústria baiana, capaz de demandar serviços em
volume e condições suficientes para viabilizar o centro
de pesquisa, aliás o mais importante do Nordeste e
o segundo do País, depois apenas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, o IPT.
O que me surpreende, Sr. Presidente, é qVe o Ceped
chegou a tal situação num período de Governo caracterizado por um discurso dito até de esquerda, que enfatiza a autonomia e soberania nacionais, a necessidade
de fortalecimento científico do País como condição para
seu desenvolvimento.
Enquanto nós, no Congresso Nacional, trabalhamos
no sentido de fortalecer o setor de ciência e tecnologia,
assegurando-lhe os recursos necessários, a fim de obter
o desempenho de que o País efetivamente necessita,
um Estado como a Bahia - sexta economia da Federação - chega a esse ponto. É o que anuncia o 'próprio
Diretor daquele órgão técnico. Nomeado pelo Governo
a que serve, diz S. S' que o 6rgão pode fechar suas
portas, ante a calamitosa situação em que se encontra.
Por isso, vim à tribuna declarar minha surpresa.
Era o que tinha a dizer.

o SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PDT - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho à tribuna apenas para alertar esta Casa e a Justiça
Eleitoral quanto ao cumprimento de uma importante
lei que veio, mesmo, aprimorar o nosso processo eleitoral, mas que, a cada eleição, vem sendo descumprida
completamente. Refiro-me à conhecida Lei Etelvino
Lins, de autooria desse ilustre político pernambucano,
e que obrigava a Justiça Eleitoral - aliás, obriga, porque a lei está em vigor, embora náo venha sendo observada·- a propiciar aos eleitores transporte gratuito
no dia da eleição. Para tanto, a Justiça 8eitoral pode
não apenas requisitar veículos de repartições públicas
federais, estaduais e municipais, mas também contratar
veículos particulares, de acordo com a tabela em vigor
na localidade. Tendo os eleitores um grande número
de veículos à sua disposição, podendo locomover-se
sob a responsabilidade da Justiça Eleitoral, sentir-se-ão
muito mais independentes para exercer o direito ,de
voto. Ao mesmo tempo, o Poder Público e a Justiça
pleitoral estarão colaboranljo para a redução do número de a,bstenções', reconhecidamente altQ na~!:ona rural
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e nas localidades mais afastadas, mais distantes dos locais de votação.
Peço, portanto, à Justiça Eleitora! que esteja atenta
para este problema e procure consignar verbas no orçamento do Poder Judiciário para garantir esse transporte.
Temos visto na imprensa, diariamente, notícias de
que partidos políticos vão-se mobilizar para colocar,
no próximo dia 17, um grande número de carros à disposição do eleitor. No entanto, isso constitui uma flagrante
infração à norma da Justiça Eleitoral. Vamos aproveitar
a oportunidade para revigorar a chamada Lei Etelvino
Lins, para exigir a sua observância e o seu cumprimento
por parte da Justiça Eleitoral. Esta lei, sem dúvida,
é um instrumento que favorece o comparecimento do
eleitor aos locais de votação no dia da eleição e também
lhe permite que, sendo conduzido sob a responsabilidade da Justiça Eleitoral, possa escolher o seu candidato com maior liberdade.
Sr. Presidente, pedimos a atenção do Congresso Nacional para este problema, cuja solução julgamos de
grande importância para a verdade eleitoral e para a
lisura dos nossos pleitos.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcântara, o
Sr. José Melo, Suplente de Secretária, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sr. Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Preside1lte.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) cedo a palavra ao Sr. Stélio Dias.

Con-

O SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o Executivo, através da Casa Civil, recolheu a medida
provisória que, entre outros benefícios, concedia um
aumento de mais de 117% ao funcionalismo público
federal. Isto depois de o aumento ter sido anunciado
por dois Ministros cuja respeitabilidade não se pode
contestar: o do Trabalho e o do EMFA.
Até aí pareceria uma medida normal, se não considerássemos que o Governo pode equivocar-se, embora'
não a tal ponto de Ministros anunciarem sem confirmação uma medida de há muito aguardada pelos servidores e que, inclusive, era um ponto acordado no pr6prio Ministério do Trabalho entre os servidores, àquela
época em greve, e a Sr' Ministra do Trabalho. Não
é possível que uma medida provisória que venha num
bojo de exposições de motivos das áreas de Governo,
inclusive econômica, venha expor o Presidente da República ao ridículo, principalmente cm fim de Governo.
Parece-nos grave também que a Ministra do Trabalho, em declaração um dia depois de recolhida a medida
provisória, venha declarar que nada mudaria na sua
essência de medida quanto aos ganhos já obtidos e anunciados, embora não enviados formalmente para o Congresso.
Tudo isso, Sr. Presidente, por motivo de desastrada
atuação do Líder do Governo, Sr. Deputado Luís Roberto Ponte, que, em busca talvez de publicidade e
manchctes fáceis, manobrou o rccolhimento da medida,
anunciando insistentemente que o Governo errou. Das
duas uma: ou o Líder do Governo agiu com irresponsabilidade, ou os Ministros da área econômica do Governo. O Líder do Governo ou os Ministros da área econômica devem uma explicação ao País. Ou os Ministros
da área econômica estão com dados equivocados e laboraram num erro ao permitir a divulgação da medida,
ou o Líder do Governo possui informações que os próprios Ministérios envolvidos, que têm obrigação de as
ter, não as possuem.
lJma coisa é certa: tanto os Ministros da área econômiCa como o Líder do Governo estão em' débito com
o Presidente da República. Ambos faltaram com a lealdade: os Ministros da área econômica por induzirem
o Presidente a erro e o submeterem ao deboche da
Nação, e o Líder do, Governo por usar de comUJ.licação,
arltes de nfedidas junto ao pr6prio Governo, para evitar
a colisão.
Os Ministros anunciaram a medida provisória com
base em quê? Com base em que o Líder do Governo
os classificou de trapalhões perante a opinião pública?
Agora mesmo o mesmo Líder do Governo, também
em busea de manchetes fáceis, de novo' anuncia que,
se o aumento dos se;J;Vi,dores for o quanto foi anunciado,
o salário de Deputado vai 'para mais de duzentos mil
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cruzados novos. Para afir'mar isto, ou o Líder está de
má fé com os servidores ou de má fé com meus colegas,
porque não me consta que alguém nesta Casa possa
ostentar contracheque de mais de cem mil cruzados
novos para ser atingido com a medida provis6ria com
este aumento astronômico anunciado pl}lo Líder do Governo. De qualquer maneira, os servidores, se devem
ganhar este ou aquele percentual, não podem deixar
de fazê-lo, porque o salário de Deputado aumentará
automaticamente. Elimine-se, então. a vinculação. mas
não se produza uma injustiça contra o servidor mais
do que a incompetência do Governo permite.
É lamentável que tudo isso ocorra ao final de um
Govcrno que merece respeito exatamente por estar no
fim. Suas ações podem e devem ser julgadas. mas não
devem levar o Presidente ao ridículo. Afinal, vamos
precisar dele para seriedade na transição. seriedade no
fim do processo político-democrático e seriedade na
passagem da faixa para o próximo Presidente.

O SR, ALCIDES LIMA (PFL - RR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI" e Srs. Deputados, a população brasileira continua absolutamente desprotegida em relação à considerável quantidade de produtos alimentícios que lhe são colocados à disposição,
sem que se proceda à devida vigilância quanto à sua
qualidade e às próprias condições mínimas para o consumo.
Verifica-se maior carência no setor de produtos de
origem vegetal, representados por uma extensa gama
de variedades, processadas por cerca de setenta mil
indústrias, sob a forma de compotas, conservas, desidratados, congelados, massas, in natura etc, os quais ainda
não recebem a indispensável fiscalização por organismo
oficial.
Embora se reconheça que a grande maioria do empresariado brasileiro possui a consciência necessária para
zelar por processos racionais de obtenção e conservação
de produtos, é imperioso admitir que a ausência de
controle de qualidade exercido por órgão externo do
fabricante enseja a possibilidade de fraudes e o uso
de substâncias nocivas ao ser humano, cujos males não
raramente se manifestam, tempos depois, sob a forma
de graves enfermidades.
·São normais, portanto, e por isso mesmo inaceitáveis,
os atuais riscos de consumo de produtos impuros, deteriorados ou com elevadas concentrações de aditivos,
somente evitados através de rigorosa fiscalização, desde
a recepção da matéria-prima básica até a obtenção do
produto final.
A verdadeira qualidade dos alimentos pressupõe a
fiel observância das condições higiênicas sanitárias das
instalações industriais, qualidade dos insumos utilizados
e uniformidade nos padrões dos bens comercializados.
Em países onde prevalece absoluto respeito ao consumidor, existem normas rígidas para a avaliação dos mencionados ítens, aspecto que assegura tranqüilidade à
população e, ao mesmo tempo, produz vantagens de
ordem econômica, inclusive pela garantia de maior grau
de competitividade no mercado internacional.
Reside nesse ponto uma forte razão pela qual produtos brasileiros de origem vegetal ainda não encontram
condições de conquistar mercados externos.
O Brasil precisa; portanto, Sr. Presidente, de dispor
de uma legislação específica, que consubstancie detalhado regulamento das normas de obte.nção e processamento industrial para os alimentos de origep1 vegetal,
cuja fiscalização deva ser confiada ao Ministério da
Agricultura, através dos seus quadros "omp.etentes de
Engenheiros Agrônom<ls..
.
Por estes motivos, estou apresentando projeto de lei
dispondo sobre a classificação, inspeção industrial e a
fiscalização do comércio de origem vegetal e seus subprodutos, objetivando somar essa grande lacuna, com
isso protegendo o consumidor brasileiro e incentivando
a melhoria da qualidade dos nossos alimentos. visando
também a atribuir-lhes reais condições de .aceitação nos
exigentes mercados consumidores de países desenvolvidos.
.
Era o que tinha a dizer.
O SR. COSTA FERREIRA (PFL '- MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) .,-·Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados', como representante do Estado do Maranhão,
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e preocupados com seus problemas, principalmente o
relacionados com o bom atendimento do nosso povo,
volto a insistir na construção das agências dos Correios
nos Municípios de Cândido Mendes e Carutapera, por
se tratar de um bcnefício de suma importância para
seus habitantes, haja vista estarem encravados no litoral
norte do Maranhão, onde a comunicação, apesar de
todos avanços experimentados, continua bastante precária.
Por estes motivos, volto a soliéitar ao Ministro das
Comunicações que autorize a imediata construção das
aludidas agências dos Correios.
Destaco ainda que, sendo liberados os recursos, as
obras serão concretizadas com a fiscalização dos seus
habitantes, pois se trata de reivindicação antiga e que
promoverá o bem-estar dos habitantes dos Municípios
em foco, em todos seus segmentos.

o SR, VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, queremos consignar nosso apoio e exaltação ã
"Carta aos Prcsidenciáveis", que a CNEC- Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade, apresenta no n'
3, ano 5, edição de julho/agosto/setembro de 1989 de
sua revista, em defesa da prioridade da educação, como
questão fundamental, desafio maior da Nação.
Com efeito, os problemas que menciona como críticos
e que devem ser atacados de pronto por S. Ex' o Presidente eleito, seja quem for, são tão cruciais, que, sem
sua solução, poderemos pôr a perder nossas esperanças
de um futuro de desenvolvimento, porque da educação
depende tudo mais que se queira fazer.
Vamos repeti-los, para não ficarem no esquecimento
e, principalmente, para que, gravando-os nos Anais
da Câmara dos Deputados os tenhamos em mente, na
hora de apreciar a Lei de Diretrizes c Bases da Educação. Nosso sistema de ensino apresenta atualmente terríveis conflitos políticos-ideológicos de interesses 'dassistas no interior da política educacional, improdutividade do sistema, inversão da pirâmide de financiamento dos vários graus, baixa qualidade do ensino, fisio·
logismo e dientclismo na alocação de recursos, cres·
cente esvaziamento das iniciativas comunitárias por parte dos poderes públicos e outros.
Ora, Sr. Presidente, S1"" e Srs. Deputados, ninguém
está mais credenciado para opinar sobre a educação
do que a comunidade. Por isso mesmo, achamos que
cada segmento social deve ser incluído nos foros de
debate do planejamento, da programação da escola de
todos os níveis, para que o que se ensine corresponda
ao que é necessário e não permaneçamos com alunos
espantados entre o real e o fictício da escola e o supérfluo de que ele jamais faz uso, nem precisemos assistir
a filas de jovens diplomados sem saber o que fazer
de seus diplomas, sem qualquer vivência ou praticidade,
quando procuram emprego ou o conseguem.
Assim, por oportuno, solicitamos a transcrição da
"Carta aos Presidenciáveis", da Campanha Nacional
de Escolas da Comunidade, nos Anais desta Casa do
Congresso Nacional, como parte integrante de posso
pronunciamento.

DIÁRIO DO COl'lGRESSO NACIONAL (Seção I)

A educação é o problema chave de qualquer povo
e é a chave para solução de todos os seus demais problemas. Um país que aspira desenvolver-se precisa investir
na saúde intelectual de seu povo. Na ciência e na tecnologia. Na educação. No saber.
A CNEC manifesta a sua expectativa de que o novo
Presidente da República colocará a educação como
prioridade de seu governo, confiando ã sociedade civil
importante papel na gestão das unidades de ensino,
na fiscalização do uso dos recursos públicos destinados
ã educação.
A escola, na gestão do governo é uma escola que
falhou. A presença da sociedade civil na gestão da escola
vai abrir-lhe novos caminhos, tornando-a um elemento
importante na luta de nosso povo na conquista de sua
cidadania. A educação é um fato social e uma responsabilidade social.
E~oIa

e Comunidade

O momento brasileiro mostra uma vibração cívica
do povo. O que importa no momento é ajudar o homem
a se ajudar. Esta deve ser a pedagogia dos governantes.
Fazer de cada homem um agente de sua própria recuperação. Resgatá-lo da humilhante situação de subserviência e dependência do poder público. Propor-lhe
uma postura consciente e crítica diante de seus problemas. Esta é a trilha da dignidade de um povo que assume
o comando de sua própria mudança, não pelo medo,
não pela força, mas por sua pr6pria determinação e
convicção mais profundas.
S6 d"volvendo ã comunidade a responsabilidade que
lhe foi usurpada dc gerenciar o processo educacional
será possível corrigir as distorçõcs presentes na ,educação brasileira que a torna amoría, te6rica, descoinpromissada com a hist6ria, com a realidade social, com
a natureza, com o mundo político, com a formação
da cidadania. Afiual, intelectualizada, acadêmica, livresca a serviço de grupos, de burocratas, onde se nota
a omissão do Estado coin uma tímida política educacional, vítima do clientelismo político e do fisiologismo
das elites tradicionais que detêm o poder do Estado
cartorial e burocrático.
A CNEC constitui-se no mais expressivo movimento
de organização da sociedade civil brasileira para resolver seu problema educacional. Foi pioneira na arregimentação das forças vivas das comunidades brasileiras
para solução deste problema. É uma experiência de
ensino público não estatal que deu certo. Opera com
custos reduzidíssimos, pois um corpo de voluntários
gratuitos se dedica à prestação deste importante serviço
social como vocação de vida. Cabe ao Estado estimular
este processo e não alimentar outras soluções que possam tornar o povo alienado, subserviente e descomprometido com esta questão social. A CNEC propugna
por esta participação construtiva e solidária, pela coexistência do pluralismo de concepções e de idéias educacionais, ponto fundamental do pluralismo político, econômico e cultural, sem contudo admitir o monop6lio de
oferta pelo Estado ou sua exploração como fonte comerciai de lucro exacerbado.

CARTA AOS PRESIDENCIÁVEIS
Ao ensejo da eleição para Presidente da República,
a realizar-se no pr6ximo dia 15 de novembro, a CNEC'
- Campanha Nacional de Escolas da Comunidade deseja cxpressar o seu pcnsamento e preocupações com
a educação brasileira, na certeza de que os candidatos,
comprometidos com os destinos do nosso País, saberão
acolher esta contribuição para a formulação do plano
nacional de educação.
Educação, Democracia e Sociedade
O êxito da demoçracia está na educação e esta é
responsável pelo futuro do homem e da sociedade que
se deseja construir. Não há democracia sem a formação
de democratas e a educação é uma força transformadora
da sociedade, cabendo-lhe formar homens e mulheres
lúcidos, eticamente íntegros e comprometidos com a
construção de uma sociedade justa e fraterna, promovendo ideais e valores reparadores de injustiças e inibidores, da sedimentação de qualquer projeto de sociedade injusta e autoritária que oprima e escravize os
estratos sociais mais .c!lrentes.

Escola Pública não Estatal
A escola pública não estatal é uma das formas mais
expressivas de colaboração entre sociedade civil e Estado. É a forma cm que a sociedade assume a gestão
da educação, arca com parte de responsabilidade de
seu custeio, para conformá-Ia aos seus desígnios e a
certas peculiaridades de uma comunidade, gerindo-a
democraticamente para a satisfação de uma necessidade
sua. Por realizarem serviço público relevaute devem
ser destinatárias, em igualdade de condições, dos recursos públicos destinados ã edueação, pois dele derivam
os quantitativos destinados à merenda escolar, ao material didático e ã sua expansão física, constituindo-se
na mais saudável aliada do poder público e na melhor
forma para expansão do atendimento do ensino público.
A CNEC, com quase 500 mil alunos, mais de 22
mil professores c com unidades presentes em mais de
1.200 comunidades brasileiras, constitui-se no,mais expressivo exemplo da capacidade de nosso povo para
resolver seu problema educacional, através do modelo
de escola pública não estatal.
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Prõblemas Críticos
- Conflitos políticos-ideológicos dos interesses cl~s
sistas no interior da política educacional;
- Improdutividade do sistema educacional brasileiro, acusando taxas elevadíssimas de repetência e evasão'
~ Inversão da pirâmide do financiamento federal
da educação, registrando 70,6% para o ensino superior;
8,8% para o ensino de 2' grau e 20,6% para o ensino
fundamental;
- Baixa qualidade do ensino oferecido à sociedade'
brasileira;
- Fisiologismo e clientelismo político na administração dos recursos financeiros destinados ã educação;
- Crescente esvaziamento pelo poder público de iniciativas pioneiras e saudáveis de participação das comunidades na organização e gerenciamento de escolas,
através de escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais;
- Valorização e aperíeiçoamento dos recursos huma·
nos comprometidos efetivamente com as atividades de
ensino, eliminando-se o paraquedismo profissional e
a baixa relação professor/aluno na universidade pública
oficial brasileira;
- Municipalização do ensino fundamental.
Finalmente estamos cqnvictos de que o povo brasileiro tem muito com qué contribuir na construção de
uma nova dimensão educacional que lhe apresente respostas concretas ã solução deste problema fundamentãl.
Daí a necessidade de se acionarem as comunidades,
criando-lhes as condições propícias à participação. Este
o desafio e a excelente oportunidade que vislumbramos
descortinar para o futuro Presidente da República.
FELIPE TIAGO GOMES
Fundador e Superintendente
AUGUSTO FERREIRA NETO
Prcsidente da Diretoria Nacional
JORGE LUIS REIS ASSUNÇÁO
Pelo Conselho Nacional
Diante do exposto, aqui fica o nosso apelo aos dois.
presidenciáveis, para exame e pronunciamento diant~
de tão oportuna proclamação sobre a questão educacional, tâo claramente colocada na Carta Cenecista dos
Presidenciáveis.
'Em &~ue tinha a dizcr. (Palmas.)
o ~R. MENDES RmEIRO (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, ilustres Parlamentares, àcho incompreensível encontrar,dentro dos partidos fora do segundo turno - e são todos, ã exceção
do PT e do PRN - pessoas muito mais entusiasmadas
com os dois finalistas do que, ao longo de toda a campanha para a primeira seleção, se mostraram para com
os postulantes de suas pr6prias fileiras partidárias.
Claro, por vivência, sei da atração exercida pelo poder. Não desconheço, pela observação, o fantasma do
ostracismo, incendiando figuras até então posando de
equilibradas. Desprendidas.
Porém, convenhamos, é ridículo que Collor e Lula,
Lula e Collor tenham, na militânica extra PRN e PT,
tantos e tão ferrenhos defensores e propagandistas. Se
tal gente se detivesse um instante, nada além dc um
instante, examinando friamente a postura assumida,
perceberia o desconforto. Provado ficou, pelos resultados de 15 de novembro, quem se legitimou e para o
que se legitimou. Os menos votados serão, na melhor
das hipóteses, figurantes. E, na pior, passageiros, sem
direito a rcclamações, cm barco cujo comando tem o
aval maiqr: o voto. Todos, fora Lula e Collor, Collor
e Lula, r~ceberam das urnas mandatos oposicionistas.
O apoio sem o espalhafato de tentar ser o dono da
casa alhe,a, com sucesso improvável, se o dono sabe
onde tem o nariz e quem é o galo no terreiro, carrega
risco menlJr. Entretanto, pegar a estrela do PT ou usar
os aríetes coloridos do PRN. com o embevecimento
de iniciados e o delírio de paixões tardias, sempre perigosas, impressiona mal, muito mal.
No Congresso Nacional, caixa de ressonância do P.ís,
o desfile CIe oradores na tribuna é bom termômetro.
Uns, comédidos, assumiram a derrota. Estão prontos,
de forma digna, a seguir sua missão, nos limites das
regras do jogo. Outros, é interessante, têm n~plenário

De;r.~mbro

de 1989

platéia que, em sua imaginação, corresJlonde a multidões. E,por PT ou PRN, PRN ou PT, se inflamam
e já se projetam no Planalto.
Finalmente, um terceiro grupo aderiu. E, por incrível
que possa parecer, não falta nem mesmo quem, embora
se oferecendo, ninguém quer...
Minha avó já dizia: o amante frustrado é o retrato
do desamor. Imagino o que ela não sentenciaria vendo
05 arroubps dos adesistas de undécima hora...
O SR. GEOVANI BORGES (PRN - AP. Pronuncia
os eguinte <:liscurso.) -Sr. Presidnete, Srs, Deputados,
de acordo Icom as disposições contidas no art. 710 da
Consolidação das Leis do Trabalho, cada Junta de Conciliação e Julgamento terá uma Secretaria, sob a direção
de um funCionário que o Presidente designar, para exercer a função de Chefe de Secretaria e que receberá,
além dos vencimentos correspodnentes a seu padrão,
a gratificaçao de função fixada em lei.
Todavia, essa disposição da legislação trabalhista não
explicita como deve ser preenchida referida função, o
que tem dado azo a que, não raras vezes, pessoas estranhas à Junta sejam designadas para exercer as referidas
atribuições.
A esse respeito, temos para nós que um servidor
do quadro do tribunal da Região, com, pelo menos,
dois anos de exercício na Junta, terá melhores condições
de exercer, com mais eficiência, a Chefia da Secretaria.
Por esse motivo, preparamos projeto de lei dando
nova redação ao aludido dispositivo, encampando a me·
dida, que, a nosso ver, estimulará os servidores mais
competentes e dedicados, que serão premiados com
a indicação pelo Presidente da Junta e nomeados pelo
Presidente do tribunal da respectiva região.
Em sendo assim, solicitamos aos dignos membros
~esta Casa seu valioso apoio à iniciativa.
O SR. AMARAIJ NETTO (PDS - RJ. Pronuncia
o seguinte djscurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, vítima de acidente automobilístico na BR-452,
faleceu na noite passada, por volta das 19 horas, nas
proximidades de Bom Jesus, o Deputado Paulo Reis
Vieira, da Bancada do PDS da Assembléia Legislativa,
aos 53 anos de idade.
Estava no exercício da Presidência do Diretório Regional do PDS em Goiás. Seu corpo está sendo velado
na Câmara Municipal de Rio Verde e será sepultado
hoje, às 18 hdras.
O Deputado era natural de Uberlândia, Minas Gerais, nascido cm 14-5-36. Atividade privada: empresário
çomercial, agl-opecuária e industrial.
A Assemb4éia Legislativa e o Governo do Estado
decretaram luto por três dias. O Deputado foi eleito
com 9.502 votos, sendo 8.094 somente de Rio Verde.
O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
em atendimento a nosso pedido de 6 de setembro, S.
Ex' o Sr. Ministro da Secretaria de Coordenação c Planejamento da Presidência da República, nos deu relevantes informações a respeito da situação de subsídios
de que se velo ocupando, freqüentemente, a imprensa.
Podemos observar, pelos dados recebidos, que o mais
importante do assunto não é o total de subsídios, situado
em torno de 2% da receita global do Tesouro Nacional
ou 1,45% do PIB para o exercício de 1990, mas a atividade ou produto que recebe o incentivo. Pode-se observar, por exemplo, que, do total de 1,45% do PIB, que
representa o total de incentivos, 0,48% são incentivos
à exportação. Dito de outra forma, 0,5% do que produzimos são doados sob a forma de estímulo à exportação.
Não estão computados nesta cifra nem as baixas tarifas
de energia elétrica para produzi-los nem o preço do
óleo diesel, ct,ljo subsídio é repartido por toda a economia, nem o transporte interno, igualmente subtaxado.
O próprio O.overno nos remeteu Mensagem em que
pretende diminuir consideravelmente os subsídios. E
quem lhes faJa é um homem do Nordeste, para cuja
sobrevivência c futura intcgração os incentivos são indispensáveis..
Estudamos'o documento que a Câmara rccebeu do
Sr: Mi1!istro do Planejamento e chegamos a algumas
conclusões que nos ajpdarão ha votação dos pacotes
-fiscais em ap'recia~ão; bem como no exame do Projeto
n' 54/89 da previsão orçamentária. O importante não
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é tanto a quantidade de incentivos que são extremamente não é tanto a quantidade de incentivos que são
extremamente necessários e um verdadeiro instrumento
de governo durante o processo de desenvolvimento,
em toda parte. Ou se tem uma economia inteiramente
socializada, em que todas as despesas e investimentos
partem do Governo, ou se tem uma economia de mercado em que, como preceitua nossa Constituição, o
Governo age indiretamente sobre as áreas de mercado
que estimula para desenvolvimento, justo por intermédio de subsídios ou estímulos fiscais.
Entretanto, é hora de pensar nesses estímulos aqueles que nos preocupam são os de que S. Ex' fala
como aqueld cujo objetivo é "reduzir o custo final
do produto acab"ado, propiciando a preservação da margem de. produtividade e lucratividade dos setores..."
(sie). Estamos. solicitando de S. Ex' uma reavaliação,
que deve ser considerada nos termos do próximo Plano
Plurianual, q\le nos deve ser remetido para apreciação.
Muito obrigado.

o SR. ERICO PEGORARO (PFL - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, uso da palavra,
durante o Pequeno Expediente, para que constem do
meu pronunciamento as proposições que passo a ler:
"RECURSON'

DE 1989"

Ex'Sr. Deputado Paes de Andrade
DD. Pr~idente da Câmara dos Deputados
Em SeSsão Ordinária da Comissão de Agricultura e Polí\ica rural, realizada no dia 7 de dezembro
de 1989, o Exm' Sr. Deputado José Egreja, PresidentedaqJela Comissão, invocando os termos do
Ato da Me~a n' 177/89, procedeu, de forma intempestiva, à votação do Substitutivo ao Projeto de
Lei n' 4.086/89, do Senado Federal, que "dispõe
sobre a política agrícola", impedindo, inclusive,
que os Parlamentares exercessem o direito regimental de apresentar emendas ao Projeto, conforme preconizà o art. 119 do Regimento Interno.
Antes de início dos trabalhos daquela Comissão,
foram apre~entadas Questões de Ordem, esclarecendo que o Ato da Mesan' 177/89, por ser f1agrantemente anti-regimental, não podcria ser invocado
como reguladora do processo de votação.
Por não terem sido acolhidas pelo Presidente
daquela Comissão as Questões de Ordem levantadas,. estou apresentando recursos ao Exm'O Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 17, inciso lII, alínea "r' do Regimento Interno,
solicitando; inclusive, seja ouvida a Comissão de
Cosntituição e Justiça e de Redação sobre o conteúdo do Ato ditMesa n' 177/89, e, em especial, sobre
as restrições- impostas aos membros de Comissão
de apresentarem emendas aos Projetos que ali tramitem.
Sala das Sessões,
de
de 1989. Deputado Erico Pegoraro.

"REQU13RIMENTO N' DE 1989"
Exm' Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Em Sessão Ordinária realizada no dia 7 de dezembro de 1989, a Comissão de Agricultura e Política Rural aprovou o Substitutivo ao Projeto de
Lei n" 4.086, de ij/89, do Scnado Federal, que dispõe sobre a poIític1i agrícola.
Por considerar que o Substitutivo alterou, profundamente, o Projeto, nos seus aspectos constitucional e jurídico, requeiro a V. Ex' sejam tomadas
as providências cabíveis, no sentido de que seja
procedido o reexame de admissibilidade, pela Cot:
missão de Constituição e Justiça e de Redação,
nos termos do art. 119, § do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões,
de
de 1989. Deputado Erico Pegoraro. •
O SR. ROBERTO BALESTRA (PDC - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
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Srs. Deputados, a dívida interna é um dos problemas
mais sérios deste final de governo. Todos os segmentos
produtivos da Nação estão sofrendo terrível desgaste
com os atrasos nos pagamentos e, inclusive, a situação
de insolvência já ronda diversas empresas, especialmente as de menor porte.
Acabo de receber da Associação Goiana de Empreenteiros, da Associação das Empresas da Incorporação de Goiás e do Sindicato da Insdústria da Construção no Estado de Goiás, telex no qual os Presidentes
dessas entidades solicitam especial empenho de toda
a representação parlamentar goiana no sentido de ser
promovida uma sensibilização da área econômica do
Governo Federal para que se faça o pagamento, ainda
que parcial, das dívidas para com o setor da construção
civil em nosso Estado.
Fui alertado para o problema social, dos mais graves,
que está sendo acusado pela desarticulação financeira,
dessas empresas com o atraso do Governo em saldar
seus compromissos, o que já ocorre há cerca de seis
meses. Com a inflação atingindo índices nunca antes
registrados, é pos.sível sentir o drama de todas essas
empresas, que se estão descapitalizando.
Deixo, pois, desta tribuna um apelo dos mais veementes aos Ministros da área econômica do Governo José
Sarney: que liberem recursos para o pagamento das
dívidas para com ó setor da construção civil no Estado
de Goiás. E, assim agindo, estarão eles contribuindo
para desanuviar, um pouco que seja, o ambiente sombrio que vai tomando conta de todos. Quem trabalhou,
Sr. Presidente, precisa receber.
Era o que tinha a dizer.

A SRA MÁRCI.;\ KUBITSCHEK (PRN - DF. Pronuncia o seguinte plscurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, o programa econômico de Fernando Collor
alinha um conjunto de oito diretrizes fundamentais para
o desenvolvimento do País na próxima década, abrangendo desde o sist<lma financeiro, a indústria, ciência
e tecnologia, comércio exterior, agricultura e reforma
agrária; energia; transporte e comunicação.
Diagnostica as falhas do sistema econômico atual,
quando os bancos abandonaram quase que completamente sua função específica de aplicar no setor produtivo, fazendo-o no especulativo; quando as bolsas representam um ramo marginal no sistema financeiro e quando o próprio Governo tem ficado a reboque das transformações impostas pelos próprios mercados.
Como solução, o programa de Collor estabelece duas
condições para que se criem os mecanismos de financiamento do desenvolvimento: o saneamento financeiro
do Estado, com o conseqüente recuo da inflação., condi- '
ção para que os bancos voltem a investir no setor produtivo, ao emsmo tempo que se devem criar condições
legais e de confiabilidade institucional para que o mercado de capitais se transforme em um mecanismo de
financiamento visando ao desenvolvimento econômico
do País.
Nesse contexto, ç Banco Central deve ter estritamente o papel de l\ormalizar e fiscalizar o mercado
financeiro e ser responsável pela liquidez do mercado
monetário, não tendo, portanto, qualquer atividade de
fomento ou financiamento à economia.
Pelo programa de Collor, o Banco do Brasil voltará
a ser o suporte da política econ6mico-financeira do Governo Federal, abqicanáo totalmente da função de intermediário do GovÍ':rno.
Será um banco fiNanciador das atividadcs produtivas,
tanto do campo qiÍ\lnto da cidade, e voltará a ser o
agente propiciador de meios para o incremento da produção, da produtiviljade, do excedente de divisas e de
uma maior geração de empregos.
O SR. PRESIDNETE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se
passar ao horário destinado às

v-

C()MUNlc.AÇ,ÕES DE
LIDERANÇAS

o SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Amaral Netto, que
falará pela'Liderança do PDS.
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o SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
não é com prazer quy venho à tribuna neste momento.
Faço-o para dizer que às 9 h da manhã mais um industrial de São Paulo foi vítima de seqüestro. Trata-se
do Sr. AbJ1io Diniz, seqüestrado quando saía de seu
apartamento em frente ao Clube pinheiros, dirigindo
o próprio carro, sem o seu motorista. O pai da vítima
já recebeu telefonema dos melia'l'tes, que lhe disseram
que em vinte e quatro horas infOlmarão quanto custará
a libertação do empresário.
Sr. Presidente, é preciso pensar seriamente no que
está acontecendo nestJ País. 'Primeiro, quanto à imprensa, que é livre, que deve s~r livre - e eu sou jornalista.
A televisão e o rádio não devem fornecer notícias de
s<Íqüestros que tenham ·sueesso, porque não há quem
nã,o se sinta incentivado a praticar um crime quando
ele é compensador, quando é dito publicamente que
alguém teve o filho devolvido por haver pago, e digamos
1 milhão de dólares aos seqüestradores. Seqüestros atingem tanto a classe alta como a baixa, dependendo da
qualidade dos seqüestradores.
Ao memso tempo em que acontecem coisas desse
tipo no Brasil, aquele que considero praticamente eleito
Presidente da República, o Sr. Luiz Inácio Lula da
Silva, declara, em debate com seu adversário na teelvisão, que a polícia irá desarmada para os morros do
Rio de Janeiro. Trata-se de algo inusitado, Sr. Presidente, eis que os traficantes radicados naqueles locais
contam com armamento pesado, que nem o próprio
Exército possui. Apesar disso, a Polícia irá lá desarmáda.
Hoje, ao tentar confirmar - e consegui - a notícia
do seqüestro do industrial Abílio Diniz, junto ao Sr.
Ministro da Justiça, ouvi de S. Ex' que neste caso entrará
eni ação algo novo, recém-criado, o Conselho Nacional
de Segurança Pública. Não se trata do Conselho de
Segurança Nacional, mas de um trabalho conjunto de
todas as Secretarias de Segurança, inclusive a do Distrito Federal, com vistas a uma ação iinediata. Segundo
o Ministro Saulo Ramos, este conjunto de forças já
est~ atuando.
Sr. Presidente, alguns fatos me parecem difíceis de
entender. Por exemplo, estou rezando para que. este
País saia do atoleiro, e vejo um candidato à Presidência
da República, praticamente eleito, declarar que a Polícia atuará desarmada. Além disso, seu Líder na Câmara
dos Deputados, o Deputado Plínio Arruda Sampaio,
em entrevista concedida ao jornalista Alexandre Garcia, ontem, pela manhã, disse que, se houver greve
geral, com ocupação de fábricas em todo o Brasil, as
Fo~ças Armadas não serão convocadas para proteger
o patrimônio privado
Ora, trata-se de uma sucessão de fatos que nos mostra
uma falta de conscientização quanto à grave situação
em que vivemos. Aproveito, portanto, a oportunidade
para, mais uma vez, fazer um apelo, que já veiculei,
às emissoras de rádio e televisão, através de sua entidade, a ABERT~ bem como à Associação Brasileira de
Imprensa, no sentido de levarem a sério um cOmProDÚSSO com o Brasil, de 'não divulgarem, em nenhuma
hipótese, qualquC$ seqüestro antes que o seqüestrador
seja preso - ou m'?rto" como deve ser.
Volto a pedir, ainda, ao nobre Deputado Paes de
Andrade, Presidente desta Casa, que dê andamento
ao meu projeto sobre.o plebiscito para a introdução
da pena de morte no País. Isto porque, quando não
se pune quem pratica o crime nas camadas sociais mais
altas, aumenta bastante o número de casos nas camadas
mais baixas. É o que está acontecendo no Brasil. Aliás,
vale ressaltar que desejo apenas que o povo diga se
quer ou não a pena de morte.
Minha proposição, pelo novo Regimento Interno, deveria tramitar a partir de cinco sessões da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, mas, transcorridas
dez sessões, nada aconteceu. Ela se insere, no contexto
de um país que se torna cada vez mais perigoso até para se ficar em casa, quanto mais para se ir às
ruas!
Repito: que Deus tenha pena do Brasil e dos brasileiros! Que tudo isso deixe de ocorrer, que aqueles
que têm responsabilidades comecem a pensar que não
é com demagogia e com falsas promessas que se defende
a sobrevivência de um povo e de um paí~.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao Sr. Carlos Cardinal, que falará pela
Liderança do PDT.
O SR. CARLOS CARDINAL (PDT - RS. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
quem assistiu ontem ao programa eleitoral gratuito recordou-se claramente de um dos períodos negros do
autoritarismo, quando viu a tentativa que faz o Sr. Collor de Mello de atingir o sindicalismo organizado neste
País, de dar o seu recado muito mais de direita do
que imaginávamos, de tentar jogar com a hipótese de
um futuro tormentoso, já que sua candidatura está desesperadamente naufragando, e corresponde extamente
ao que imaginávamos dela, isto é, que representa as
forças, conservadoras, as elites privilegiadas do País.
Li em urna revista chilena, "Analisis" .. de 26 de novembro último, uma matéria que chama a nossa atenção, extamente no momento em que o Sr. Collor se
coloca claramente como um candidato da direita.
Nessa matéria, publicada pela citada revista "Analisis", um cidadão chileno fala de sua vida e também
dos se",s próprios filhos. A certa altura, ele revela que
um dos seus filhos, de apelido Pepe e de nome José
Pinheira, está no Brasil como assessor do Sr. Collor
de Mello, "futuro Presidente deste País", segundo a
análise, evidentemente errada, desse chileno. Ele tem
uma "bficina" de consultoria, isto é, um escritório que
já assessorou Vargas LIosa, também um político de
direita. Mais adiante, o pai desse cidadão revela que
o seu filho era meio democrata-cristão, mas aceitou
o cargo de Ministro do Trabalho no Governo Pinochet.
O próprio pai revela que ele sentiu muito esse fato,
ehoje em dia, segundo opai, este Sr. Pepe é um homem
declaradamente de direita.
É esse o tipo de assessoria do Sr. Collor de Mello.
E é bqm dizer que esse cidadão, Ministro da ditadura
Pinochet, Ministro do Trabalho daquele Presidente, foi
o responsável pela elaboração do plano de trabalho,
plano laboral, como é conhecido no Chile, que trouxe
o desemprego para milhares de funcionários públicos,
a dissolução de vários sindicatos e dos chamados colégios profissionais, mais precisamente a privatização das
estatais que atuavam no ensino profissionalizante naquele país. Pois bem, esse plano laboral foi responsável
também pela redução dos gastos com saúde e educação.
Por aí começamos a compreender o porquê do recado
desespc'rado de ontem à noite.
O Sr. Collor de Mello, que realiza os mais bem preparados e frenéticos comícios nestes País - na semana
passada as pequenas e médias cidades do Rio Grande
do Sul assistiram às caravanas arrancarem em alta velocidade, com guarda-costas truculentos - que transmite
seus recados em no máximo cinco minutos, ontem falou,
na televisãJ, durante dez minutos, para justificar o que
.todos silbíámos: sua posição de direita, atrasada, que
correspçnde a um Brasil que não queremos mais, uma
posição petulante, com sua maneira muito clara de agredir a sociedade organizada deste País.
Ora, ninguém faz greve pela greve. Nenhum funcionário públic!o ou privado, neste País, se arrisca a fazer
greve de di~s e dias, como ocorreu e ocorre em todo
o Brasil, somente para desafiar os poderes constituídos,
como quis insinuar o Sr. Collor de Mello. Sabemos
por que a grewe sempre foi usada, e o povo brasileiro
não merece esse desrespeito, essa afronta. Aqueles que
fizeram greves no País não a fizeram simplesmente para
se somarem a uma posição política, mas sim no desespero, para reivindicar salários justos e melhores condições de vida trabalho para o nosso povo, que, sem
dúvida alguma, merece uma vida melhor e a terá.
É claro que a Nação brasileira repudiará à altura
essa manifest~ção fascista. Só um autoritário poderia
fazer o que o Sr. Collor fez ontem na televisãO, jogando'
com o sentimento do trabalhador desesperado.
Recordemos as greves ocorridas no País, quando muitos de seus participantes eram agredidos e mortos; quando famílias, desespéradas e angustiadas, torciam para
que seus chefes voltassem para casa ilesos.
Brincar com o sentimento do povo, ignorar essa pas;
sagem histórica que atra'-{essamos, não é possível! Já
vimos muitas vezes o filme passado ontem, que não'
desmerece nenhum dos ditadores que tantas e tantas
vezes ocuparam a televisão .para fazer o mesmo discurso
que o Sr. Collor reviveu ontem. Não. quero cometer

e

uma injustiça com aqueles, que disputavam o discurso
mais radical, contra a greve, contra os trabalhadores
organiza<los, contra os sindiçatos.
Pois bep1, o Sr. Collor de Mello, ontem, perdeu mais
alguns milhões de votos, depois dos apoios substanciais
ao candidato da Frente Brasil Popular - e não poderia
ser diferente - por parte de líderes como Leonel Brizola, Mário Covas e Miguel Arraes, que, como tantos
outros, não poderiam, neste momento decisivo, negar
a sua contribuição para se escrever mais uma página
da história dé lutas, de sacrifícios do nosso povo.'
Ora, nest.e momento o eleitorado brasileiro tem poucos dias para reverter esse quadro, e já o está fazendo.
Não tenho a menor dúvida de que a candidaturâ democrática e popular do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva já
é vitoriosa, até porque os adversários da democracia,
de tanto atingi-la, receberão nas urnas a/resposta do
nosso povo, que quer mudanças.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) sa-se ao

Pas-

VI - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Adroaldo Streek.
O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Brasil vive um dos momentos mais importantes
de sua história contemporãnea. Passados quase trinta
anos da última eleição presidencial direta, estamos consolidando a difícil transição para a democracia. Arbítrio
e obscurantismo, já se pode afirmar, são coisas do passado.
A eleição presidencial do dia 17 de dezembro representa algo precioso para o Brasil. Ao mesmo tempo
em que consolida o processo democrático, constitui-se
no marco inicial de uma nova etapa da vida nacional.
,Mas, ao que parece, os dois candidatos deste segundo
tu~no não se conseieutizaram disso, o que é desalentaópr. Antes mesmo de se ter o resultado da eleição,
já é possível visualizar mais uma das muitas decepções
que\o povo brasileiro tem amargado. Nesta campanha
eleitoral não se procura questionar os grandes proble.mas nacionais, mas emitem-se propostas atraentes e
simpli~tas, como se fosse possível dar comida, saúde,
educação, moradia, bem-estar social ao nosso povo,
caçando "lnarajás" ou aumentando tão-somente o salário mínimo.
É doloroso ver que aspectos mais elementares da
economia brasileira são totalmente desconhecidos de
ambos os çandidatos, quando centram suas abordagens
em pontos periféricos da crise econômica, nunca mostrando propostas concretas para resolvê-la.
Os programas eleitorais estão fracos. Predomina o
ataque pessoal, lim desrespeito flagrante ao eleitor. Por
sua vez, o primeiro debate do segundo turno pela televisão foi de um vazio completo. As impropriedades ditas
pelos candidatos demonstraram que nem um nem outro
está preparado para o enfrentamento dos graves e difíceis problemas que inquietàm todos os brasileiros.
Lula e Collor são infinitamente menores que o cargo
que pretendem ocupar.
Permito-me fazer algumas avaliações sobre pontos
importantes que o eleito em 17 de dezembro deverá
atacar coni decisão.
Prodnção primária
Este é certamente o ponto de estrangulamento da
economia nacional. Transferiu-se, criminosamente,
renda do campo para a cidade, sem que tenham aparecido os beneficiários diretos. O campo desarticulou-se
e empobreceu para dar sustentação à incompetência
gerencial do Governo Sarney e do Governo que o antecedeu. Recompor a produção primária no seu todo será
tarefa prioritária de quem for eleito.
A agricultura, por ser atividade de resposta rápida,
é o único setor com capacidade de devolver à economia
nacional padrões de crescimento compatíveis com as
exigências de uma sociedade carente de serviços essenciais.
A reforma agrária - ninguém duvida da necessidade
da sua implantação - é um pcluco mais complexa na
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sult execução prática do

que imagina o candidato da
Frente Brasil Popul~r à Prcsidência da República. A
prop6sito, o Jornal do Brasil, edição de ontem,
10-12-89, diz tcxtualmente:
"Lula é ambicioso no quc Se refere à reforma
agrária, quer assentar cinco milhões de trabalhadores sem tcrra nos cinco anós de governo. Pata
cumprir sua meta·dc campanh'l, Lula terá de assentar diariamente 2 mil, 739 fammas, ou 114 famílias
por hora, ou, ainda, 1;9 famíHa por minuto, durante cinco anos de governo."

O que tem o candidato do PT de exagerado nos seus
propósitos de assentamentos rurais corresponde, de
parte da outra candidatura,)'!' uma manifcstação morna
e sem consistência. Até este momento, não ouvi nenhuma ~eferência dos dois candidatos à Presidência da República, nó segundo 'turilo, à situação desesperadora'
de milhares de brasileirqs que todos os dias abandonam
o campo por falta de assistência, engrossando o cinturão
de miséria .das regiões Ijletropolitanas. Antes de pensar
em novos assentamentÇls rurais, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, será necessário atacar com decisão o estado
de miserabili4ade em que vivem camponcses proprietários de pcquenas glebag,
Outro aspecto importantc, quando se trata de política
de distribuição de terras para fins de reforma agrária,
é;a desideologização desta matéria, que é eminentemente técnica portanto, de've ser entregue a órgãos
técnicos com ekperiência no ramo, como o Banco do
Brasil, através de sua Carteira de Crédito Agrícola.

e,

Reforma agrária
Assentamento de agricultor sem terra deve ser uma
tarefa idêllÍica a qualquer outra, sujeita aos riscos que
enfrenta 'qualquer tipo de negócio. Reforma agrária
feita aoabtigo do generoso guarda-chuva do Governo
é atividade destinada a produzir resultados ncgativos.
A únii:a coisa que desejo, Sr. Presidente, Srs. Dcputados, é que a reforma agrária brasileira, que terá de
ser feita\ - e. nisso estamos todos de acordo - não
sc destine a complicar. a agricultura brasileira naquilo
que ela já tem de positivo, diminuindo a tonelagem
de grãos q\'e, segundo dados do Ministério da Agricultura, supera os 70 milhões de toneladas, neste ano de
1989.
Com a lfnião possuindo 165 milhões de hectares de
terras improdutivas, o Exército 5 milhões de hectares,
o Estado-Maior das Forças Armadas 4 milhões, sem
falar em eIjIpresas particulares, com áreas superiores
a: 1,5 milhão de hectares, fica bem claro que o problema
do Brasil, no canipo da reforma agrária, não se traduz
na falta de 'terras, mas no desprovimento de recursos
materiais e humanos capazes de responder com eficiência aos desafios de uma atividade de risco como é a
produção primária.
Problema Energético
Não ouví, até esta data, de nenhum dos dois candidatos à Preisidência da República, referência concreta I
sobre como enfrentar o anuncüldo black.out prcvisto
para.o ano: de 1993. Uma das soluções é a utilização
do carvão mineral, matéria-prima existente nos Estados
de Santa C;Í\\arina e Rio Grande do Sul.
O questionamento a nível de programa de governo
sobre esse assunto, se existe,. é tão superficial que nem
dá margem â discussão. Não há p~ojeto de gov~rno
com possibilidade de prosperar sem que a ameaça de
falta de energia, de]j'ois de 1990, seja contornada. Ou
seja, as dl:las candid'aturas à Presidência da República
podem estai fazendo castelos no ar, na medida em que
pouca ou nenhuIlja atenção dispensam à ger.ação encrgética brasileira, em cri.se.
Educação
A defasagem slllari"ál a que foi submetido o magistério
brasileiro &rrubou a qualidade do nosso ensino; que
nunca serviu de exé'mplo a ninguém. A escola pública,
nos m?ldc;; .em ,que é dirigida, é de uma ineficiência
monume11!al, CQlnreçando·pela carga horária a que são
subm~tidas as crianças. Enquanto países desenvolvidos,
COm?' Japão e Alemanha, aproidmam-se das 300 horas
Illensais' de C1!SlnO, em bancos escolares,. nossa média
não chega a 15(1 horas por m.ês; contrariando a prática
dos países'cõin t~adição nO'cl!inpo educacional.
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O nosso grau de disciplina é igualmente desestimulador. Um círculo vicioso domina os diversos estágios
da escola pública b~asileira, havendo casos de universidades que têm igual número de pessoas integrando
os corpos docente e "discente. Ou seja, professores e
funcionários ingualam-s<{ ao número de alunos.
Não vejo como se recuperar a qualidade de ensino
brasileiro sem a participaç~o comunitária na gestão das
escolas públicas. Ensino, direito de todos, obrigação
do Estado, ~ uma frase sem ressonância prática, se
a estrutura administrativa da escola brasileira continuar
a orientar-se pelos padrões em vigor. Se este ponto
não for corrigido, chegará a hbra em que, talvez, até
se consigam dotações orçamentárias generosas, mas faltará o essencial, que é aquele padrão.de rendimento
que faz com que o ensino, nos seus diversos níveis,
não se constitua numa despesa, mas num investimento
de retorno garantido.

nosso candidato, o Senador Mário Covas. Em nenhum
momento tive a intenção de votar em Fernando Collor
de Mello, porque entendo que ele representa a continuidade de um processo político esgotado e que não tem
mais nada o. que ver com a realidade brasileira. Basta
que se relacionem os nomes que, furiosa e deseeperadamente, propugnam pela candidatura do ex-governador
das Alagoas.
Depois de 15 d,e novembro, num determinado momento, cheguei mesmo a fazer pregação pelo voto em
branco, porque, de acordo com as regras do segundo
turno da eleição presidencial, Lula ou Collor podem
eleger-se por um escore de futebol. Se Lula, no dia
17, somar 3 votos válidos e Collor 2, o petista será
o vencedor. Então, o meu raciocínio inicial do voto
em branco teria o. significado de nm cartão amarelo,
de advertência, ad !lleito, que com alguns milhões de
votos em branco estaria longe de se considerar ungido
pela maioria do eleitorado com esta advertência do voto
em branco, única arma que ainda resta ao brasileiro.
Não deixa de ser um risco, num pleito em que nenhum
dos dois candidatos preenche os requisitos mínimos,
ungir o vencedor com uma montanha de votos. Ele
poderia no futuro valer-sc desta força incomparável para tentar legitimar inclusive erros administrativos grosseiros. Este foi um pensamento, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, que re~ormulei. Nesta reta final, seguindo
orientação do meu partido, o PSDB, decidi 000 apenas
votar no candidato da Frente Brasil Popular, mas recomendá-lo aos meus eleitores, do Rio Grande do Sul.
Fecho, assim, com a direção do meu partido, o PSDB,
oferecendo apoio :io Deputado Luiz Inácio Lula da
Silva e seu vice, Senador José Paulo Bisol, até o momento de colocar o voto na urna. A partir daquele
momento, seremos oposição. Por um motivo muito simples, Sr. Presidente, Srs. Deputados: para compor governos e preencher cargos administrativos existe sempre
gente em excesso. Para fazer oposição no verdadeiro
sentido da palavra, nem sempre há disponibilidade de
homens públicos. Este papel me agrada sobremaneira
e será exercitado pela social democracia brasileira, que
nos próximos tempos vai adquirir força e experiência
para um bom desempenho administrativo quando chegar ao governo, scja a nível de município, estado o..
mesmo da União.
Completo o meu pronunciamento repetindo a ima,;.
gem que me foi transmitida ontem por um amigo, e .
Porto Alegre: Lula e Collor, ambos representam unw·
panela de pressão. O candidato do PT é o que tem
as melhores condições de retirar a tampa desta panela
de pressão, permitindo-lhe o respiradouro e, conseqücntementc, impedIndo a sua explosão.
Erllr"} que tinha a dizer.

Política Salarial
Qualquer um dos candidatos à Presidência da República que conseguir a maioria dos votos em 17 de dezembro terá de promover imediatamente uma campanha
de qualificação de mão-de-obra. O chamado ensino profissionalizante, a rigor, não existe fora do papel. Por
isto, cria uma iacuna imensa cntre as necessidades reais
de mão-de-obra e a oferta desqualificada disponível.
Não .resolve acpnar com salários polpudos, se o mercado
não· estiver habilitado a responder às espectativas do
trabalhador. Entendo, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
que o ganho real dos assalariados deve ser permanente,
possibilitando-nos padróes de consumo menos miseráveis, menos insuficientes. Que não se pense, entretanto,
que promover melhoria salarial se constitua apenas numa disposição de ânimo, alheia às regras de mercado.
Vejo, ainda, como atitude imperativa do futuro Presidente da República, o enxugamento da área pública,
especialmente em Brasília, um verdadeiro elefante
branco sustentado pela Nação, para produzir uma burocracia de péssima qualidade e, em alguns casos, corrupta. Para o bem do País e a moralização da vida nacional,
Brasília terá cte ser rcduzida à mctado nos próximos
anos. Nem mesmo países ricos teriam condições de suportar o peso dc t.amanha ineficiência.
Enfim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, temos consciência de que
uma massa. salarial densa, alicerçada
na atividade produtiva, vai diminuir nossas diferenças
sociais gritantes. Que o novo Presidente da República
coloque em prática, no seu primeiro dia de governo,
a determinação de que só receberá salário quem efetivamente trabalha. Refiro-me aos depósitos de gente ociosa em qne se transformaram rcpartições públicas da
capital e dos estados.
Dívida Interna e Externa

só

A inflação brásileira é cruel. As pessoas perdem tempo todos os dias procurando aplicar seus recursos de
maneira que possam ser protegidas da ferrugem inflacionária. Ninguém mais pode manter em casa qualqner
importância em cruzados. A inflação nos acompanha
em tudo, fazendo-nos vítimas dos seus efetios deletérios. Pergunto, que tipo de negócio é possível projetar
com o over nighl a taxas de 70% ao mês? Somos vítimas
de uma olímpica falta de credibilidade do Governo,
que não consegue administrar uma dívida interna ínfima, se com~arada com dívidas internas da Itália e dos
Estados Unidos, para tlçarmos apenas com estes dois
exemplos.
No que se refere à nossa dívida externa, repete-se
a mesma coisa: 140 bilhões de d6lares de dívida para
um país das potencialidlldes do Brasil é cifra modesta.
Mas o descréditd da administração do País é tamanho
que i)roblemas normalmente enfrentados pelas econoqtias européias se transformaram para nós·numa tragédia. Não vejo, Sr. Presídente e Srs. Deputados, nenhuma dificuldade maior,para recolo.car o Brasil nos eixos,
se o novo ocupanW do Palácio do 'Planalto adquirir
credibilidade peran.te a opinião pública brasileira. Incrível é. o fato de que; diante desta desarrumação generalizada em. que o País se transfonnou, estejamos atrás
de algo que parcce tão fácil, mas que entrc nós é uma
mercadoria raríssima, a credibilidade.
Para'concluir, Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero
fazer neste Grande Expediente a minha declaraçãb de
;oto, já que não conseguimos colocar no segundo turno

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Jesualdo Cavalcanti.
O SR. JESUALDO ,CAVALCANTI (PFL - PI. Pronuncia o seguinte dischrso.).c.. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em discurso que proferi ao inaugurar minha
presença nesta tribun~, publicado no Diário da Constituinte de 17 de fevereiro de 1987, fiz questão de esclarecer a linha de cond\lta que me imporia nesta Casa.
Disse, naquela ocasião:
"Pertencendo aos quadros do Partido da Frente
Liberal do Piauí, c.onfesso que tenho especial respeito pelos partido' políticos.
Contudo, não sou o primeiro a afirmar nem serei
o último a reconhecer que "quem serve melhor
a seu partido é quem serve melhor a seu País...
Em outro pronunciamento, publicado no mesmo Diário, dessa feita em 7 de janeiro de 1988, voltei a declarar:
"Reafirmo que, errando ou acertando, seguirei
os distames de minha consciência e que ninguém
espere contar com (} meu voto para frustrar as aspi'
rações do povo brasileiro."
'Malgrado as incompreensões, não raro salpicadasde
mesquinhas vinganças, não me faltou a necessária forçá"
moral para .confirmar, por palavras e votos, a firmezá
e sinceridade deste compromisso de consciência. Embora por vezcs até enando, quem sabe?-Só o fJturo dirá.
De~ta forma, durante a Constituinte muito discrepei
da onentação da liderança do PFL. Diria mesmo que
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pouquíssimas vezes com ela me alinhei. Se assim não
fora, em vez dos 5,25 pontos que me atribuiu o DIAP,
teria eu amargado o zero a que fizeram jus os principais
líderes do meu partido, sob a ótica das questões trabalhistas.
Entendia naquela época, como ainda contmuo a entender, que numa sociedade pluralista, a exemplo da
brasileira, a Constituição só poderia resultar da vontade
dos partidos se os partidos representassem efetivamente
a vontade da Nação.
Ora, cxiste algo mais distanciado do qucrer de nosso
povo do quc o agir dos principais partidos brasileiros,
nos dias atuais?
É evidente que não. E a evidência mais resente nos
é oferecida pelo resultado do pleito de 15 de novembro
último. Laureados pela vontade popular, chegaram ao
segundo turno apenas candidatos de pequenos partidos,
enquanto os indicados pelas maiores agremiações ocuparam modestos lugares na preferência do elcitorado.
Há, portanto, um agudo descompasso entre o formal
e o real. Entre o continente e o contéudo. Entre u
espectro partidário e o povão.
Poderia até dizer, com Oscar Wilde, que "entre a
idéia e a ação paira a sombra".
Enquanto essa sombra perdurar, seja entre o programa e a prática dos partidos, seja entre a ação dos políti· cos e a vontade da Nação, o jogo democrático não
passará de uma farsa. E como farsantes não têm com·
promissos com a seriedade, deles não seria razoável
exigir-se algum contributo para a grave tarefa ~e construção de instituições estáveis, justas e democráticas,
como anseia ardentemente a Nação.
Creio que foi esse quadrd de contradições, incertezas
·e descrenças o responsável pelo resultado do primeiro
tprno da sucessão presidehcia\. Confuso no jogo do
faz-de-conta, o eleitor mostrou-se incapaz de escolher
o melhor dentre os 21 candidatos. Acuado, agora se
vê a braços com a necessidade de escolher o "menos
piór" dentre os dois salvados do naufrágio.
É dramático e assustador constatar, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, que após 29 anos de jejum eleitoral
e sufocado pela pior crise de nossa História, ao povo
brasileiro só tenha restado tão estreita margem de opção. Qualquer que seja seú voto, basicamente será o
voto do medo de não identificar corretamente o "menos
pior", nesta "pororoca" infernal de promessas, embustes e denunciações em que se transformou a campanha
no segundo turno.
Para confundir ainda mais, o iletrado se transformou
em candidato dos intelectuais, e o rico, em candidato
dos pobres.
Confesso-me, como milhões de brasileiros, perplexo
e preocupado.
No primeiro turno, apoiei Brizola. E o fiz no pressuposto de estar escolhendo quem melhor se preparara
para o exercício da Presidência. Isto pelo estudo, pelo
trabalho, pelo relacionamento externo e até pelas provações que lhe foram impostas.
E agora, que fazer?
Não é fácil votar com responsabilidade. Só é fácil
votar quando não há preocupação com o dia seguinte.
Temo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o ~osso
povo, na aJ;lsiedade de seu desespero, esteja prestes
· a amargar a quarta frustração dos últimos cinco anos:
a primeira foi com a derrota da emenda das diretas,
em 1984, a segunda, com o plano cruzado, em 1986;
a terceira, com a Constituinte, na qual centrou todas
as suas certezas e esperanças, como se a nova Constituição, por si só, de forma mágica e devastadora, tivesse
o condão de zerar as aflições que acumulara ao longo
do regime militar. No afã de desmontar o entulho autoritário, para reconciliar Estado e sociedade, produzimos
o melhor e o mais democrático texto coustitucional de
nossa História. E, no entanto, as inquietações nlio serenaram. É bem de ver que poucos se lembraram pe
que uma Constituição, na singeleza de seus enun\:iadÇls,
apenas fundamenta nm projeto de vida, para cujo andamento precisa de algo mais, inclusive do grau de consciência e de vontade política de governantes e governados.
E como esses condimentos - consciência e vontade
políticas - a cada dia escasseiam no mercado de nossas
ilusões, hoje nos defrontamos com o impasse sucessório, capaz de gerar a mais profunda frustração de
todas as quatro a que mc referi.
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De fato, não resta dúvida de que os desenganos do
passado estão a alimentar as expectativas de hoje. As
esperanças de mudanças se voltam inteiramente para
o futuro Presidente. Na simplicidade da visão popular.
de lado a lado, uma vez eleito; o pão buscará a m<;:sa,
do pobre e os wrruptos finahhente serão mandados!'
para a cadeia. A inflação será reduzida a índices inex:\
pressivos. Os salários serão multiplicados. Não haver~
mais fila nos hospitais nem nos postos do INPS ou d9
Inanps. Os banqueiros internacionais vão ajoelhar-s~
diante do Brasil. Todos te1lio terra para trabalhar. Nãq
haverá desemprego, analfabetismo ou doenças. Enfim,
será decretada a felicidade Rera\.
Ora, SI. Presidente e Srs.-Deputados, o messianismô
estimulado pelos dois candidatos nos leva a acredital'
que não estamos escolhendo um Presidente para a República e sim um salvador para a Pátria. •
Nesta postura milagreira reside o grande perigo. Pois,
não atendidos tão justos anseios. quem salvará o Salvador?

o SR. PR~SIDENTE (Inocêncio··Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Edmundo Galdino.
o SR. EDMUNDO GALDINO (PSDB - TO. Pronuncia o seguinte~discurso.) - SI. Presidente, Sr";e
Srs. Deputados:,no desempenho do mandato parlamentar, representando nesta Casa os interesses do meu Estado e do Brasil. tomo hoje lugar na tribuna, em defesa
da Universidade Federal do Toeantins.
.
O mais novo Estado da Federação, centrado no coração geográfico do Brasil, padece, cercado pela ignorância, dirigido por uma elite chucra e de botinas que
tudo faz pata manter o Tocantins estiolando. eternamente, no atraso.
Impõe-se que se rompam as amarras do subdesenvolvimenSo, da exploração que campei<t no Estado em perfeita harmonia com a Corrupção administrativa, e esse
objetivo passa. necessariamente, pela illlplàntação de
uma universidade.'
•
Não será, porém, qualquer universidade que logrará
alcançar tal desiderato. Ao Tocantins e à maioria do
seu povo não interessa a implanta'iã9.1I",um~.llniver
sidade dogmática, cativa,'dependente, ãisp'l5sia.a preparar 'os quadros de que necessitam as classes dominantes.
Ao povo do Tocantins só interessa uma universidade.
que se empenhe a questionar a si própria e ao Brasil;
que labute na intenção de fazer desaparecer a miséria
e a fome; que se proponha a buscar alternativas nacionalistas-'p:ara a construção de um modelo econômico mais
justo e mais nobre.
O Tocantins, a exemplo de todas as unidades da Federação, tem direito, por questão de justiça, à implantação
de uma universidade federal em seu território. Os custódios do poder sabem que, mais dias, menos dias, o
sonho se transformará em realidade.
Afinal, pensam eles, se não se pode barrar o sonho,
por qne não mutilá-lo? Por que não quebrar-lhe a espinha dorsal? Por que não dividi-lo, fragmentá-lo, até
o ponto de, transfigurando-o, imprimir-se nele as características de um pesadelo?
Estrutura-se assim, dentro da'dicotomia histórica dos
interesses em conflito, um forte movimento capitaneado
pela casta dirigente, no sentido de angariar a simpatia
da sociedade civil em geral e dos\.estudantes,professores. intelectuais, empresários, em particular, para a
tese de implantação de uma universidade presumidamente descentralizada, encampando, para tanto, os estabelecimentos de ensino superior isolados, já existentes no Estado.
Labuta-se, com afinco, na tarefa de transformar o
sonho da Universidade Federal do Tocantins em um
conglomerado de faculdades isoladas, agregadas por
efeito de lei, cada uma delas ciosa de seu isolamento,
confundido com autonomia, sem qualquer preocupação
com a convi~ência acadêmica, desprovida, pela distância e pela auto-suficiência, do necessário sistema integrativo que lhes permita a interação e a cooperação.
A repercussão mais negativa e mais irracional desse
isolacionismo é a ociosa multiplieação de cursos, pessoal, instala9ões e pesquisa, todos em geral, c por isso
mesmo defil<!entes, portadores de uma gritante antieconomicidade-... só comparável à improdutividade resultante.
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É óbvio óíncômodo causado à oligarquia dirigelltc
regional diante da 'possibilidade de vir a existir no Tocantins uma comunidade universitária una, inteira,
questionadora dos ,valores prevalentes. disposta a des•.
mistificar a tese de que é justa a miséria, a fome.ç
a exploração impostas à maioria do povo. .
.
Vivemos em um País que logrou alcançar a posição
de oitava economia do mundo moderno, produtor ~
exportador de matéria-prima e produtos semi-industria.
lizados e voraz importador de bqls e serviços tecnQlógicos.
É nessa oitava economia do mundo q1!C 35% da população recebem até meio salário mínimo; 20% enqua r,
dram-se no analfabetismo absoluto e 40% no relativo;
metade das pessoas com mais de 15 anos não concluíram'
o 4' ano primário, e apenas 10% da.população cursaraIJi
os 8 anos do l' grau. Esses dados só são comparávei~
às sociedades mais atrasadas afró-asiáticas.
'I
Resta. portanto, questionar: {l quem serviu alcaD~
çannos a posição de oitava economia. se somos porta
dores do mais vergonhoso atraso social e da mais injust'l'
distribuição de renda?
j

O sistema dc poder brasileiro optou por implantar
aqui a receita do desenvolvimento transnacional, que'
se traduz em uma produção voltada para o mercallo
externo e o benefício advindo dessa produção não pár~
a soci\"dade como um todo, e, sim, para a maximização,
dos lucros dos detentores do capital. Criou-se uma economia periférica, contando com os amplos recursos naturais do País, mão-de-obra farta e barata e capital
e tecnologia estrangeiros.
Dentro dessa realidade coube às universidades brasi-.
leiras a opção de tornarem-se guardiãs da ordem vigente, conservadora e disciplinada, disposta a preparar os
quadros técnicos de que necessita uma economia dependente e submetida à espoliação neocoloniaI. Houve,
porém, -aqueles que, imbuídos da cOllsciência histórica,
como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e tantos outros,
optaram por um modelo de universidade que "fosse
um instrumento de transformação da própria SOciedade,
com a finalidade de arrancar-nos da condição de serviçais dos interesses' externos - limitados a satisfazer
as condições de vida e prosperidade de outras nações
~- para conquistarmos a dignidade de povo, senhor
do comando do nosso destino, objetivando nossa integração na civilização elnergente como nação autônoma"
(Darcy Ribeiro, in "A Univlllsidade Necessária").
O Tocantins necessita d&"médicos comprometidos
com a saúde pública, objetivan9o a erradicação de endemias como a malária. esquislossomose, v.erminoses,
doença de Chagas. leishmaniose e tantas outras que
assolam, de forma cruel, regiões inteiras: de advogados
que se rebelem contra os despejos criminosos e os assassinatos impunes e que tenham o descompromctimento
necessário para insurgir-se contra o saque criminoso
do patrimônio público e as gritantes inconstituciona1idades da carta estadual; de veterinários e agrônomos
'que estejam dispostos à transmissão de seu saber e de
sua técnica aos ribeirinhos, aos posseiros, aos pequenos
e médios fazendeiros; de pesquisadores que se dediquem a viabilizar o aproveitamento, em cscala industrial
do babaçu e a exploração racional das potencialidades
riquíssimas de quc dispomos, cm proveito da maioria
do povo; de engenheiros que tenham a consciência da
necessidade de tornar navegáveisi em toda a sua extensão, os rios Tocantins e "Araguaia, assim como aproveitar suas riquezas hidroelétricas e capacidade inesgotável para a agricultura irrigável dos seus vales.
Sei. SI. Presidente, Sr~ e Srs. Depntados, que reivindicar a criação e instalação dc uma nova universidade
no momento em que as verbas para a educação, especialmente de nível superior. sofrem drásticos cortes.
como os ocorridos no Orçamento de 1990, cortes esses
que inviabilizarão inclusive o funcionamento das univer.sidad.es já existentes, poderia parecer, a um julgador
mais afoito,'um contra-senso.
Permit,jr-me-ei por isso algumas digressões sobre o
ensino superior no Brasil e o profundo desprezo com
que este ass\lnto sempre foi tratado, no passado e no
presente.
Tenho dar" que a crise instaurada no ensino superior
brasileiro tem suas raízes fincadas no processo histórico
de colonização a que fomos submetidos. Em contraste
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Itom o resto da América, o Brasil chegou à independência sem contar com nenhuma universidade. A dominação e a mesquinhez do colonialismo português fizeram implantar, no período colonial, um arremedo de
universidade, localizada na Bahia, onde eram ministrados cursos de iniciação para o sacerdócio e os estudos
de direito e medicina a serem completados em Portugal.
Segundo dados disponíveis, as universidades da América Espanhola prcpararam 150.000 graduados durante
o período colonial. No mesmo período, apenas 2.500
jovens nascidos no Brasil acompanharam cursos em
Coimbra.
Este País apenas implantou suas primeiras escolas
dc ensino super.ior em 1818, e, quando a República
foi proclamada em 1889, havia apenas cinco faculdadcs
no País e as matrículas somavam duas mil e trezentas.
Faz parte do apcdotário político a criação da primeira
univcrsidadc do Brasil. Scgundo consta, cm 1922, quando das comemoraçõcs do centenário da Independência,
foi convidado para as festividades o rei da Bélgica, a
quem as autoridadcs brasileiras se comprometeram outorgar o título de doutor honoris causa. Compromisso
acertado, descobriu-se que, no Brasil, inexistiam universidadcs. Solucionou-se o problema com a criação
da Universidade do Rio de Janeiro, que desapareccu
depois do gesto acadêmico.
Salvo exceções honrosas, as universidades do Brasil
têm ensinado, com denodo, a manutenção da ordem
econômica e social vigente, dedicando-se, com exclusividade, à tarcfa de formar médicos e dentistas para
os ricos, economistas para cuidar do seu dinhciro, engenheiros para construir suas mansões e prédios, psicólogos para aliviar os dramas de suas consciências.
O Brasil, País eminentemente agropecuário, ainda
não atingiu um grau de desenvolvimento que permita
a incorporação de mão-de-obra qualificada na terra.
Dos 3.923 cursos dc graduaçáo oferecidos, apcnas 125
se localizam na área dc ciências agrárias, ou 3% da
oferta. A área de artes atingiu 5% c a de letras 8%.
Este paradoxo explica-sc pelo carátcr oligárquico-latifundiário da cstrutura agrária no Brasil, incapaz de absorver uma força de trabalho mais qualificada, dada
a natureza da exploração cxtensiva. Assim, o monopólio da terra rechaça qualquer' avanço que coloque
um questionamento à improdutividade dc que é portador.
Não é digno do título de universidade a instituição
que não esteja profundamente comprometida com o
ensino, a extensão c a pcsquisa. E não há pcsquisa
sem tempo integral.
A docência universitária não pode continuar a ser,
para alguns, um "bico" ou um "gancho" onde a fina
flor da elitc dirigente continue agregando prestígio, como uma coroa de louros, para que, portanto o título
de professor universitário, aufira uma trajetória brilhan-·
te e lucrativa, seja na advocacia, na medicina, na política
ou na administração.
A dedicação exclusiva, o tempo integral e a respectiva
remuneração satisfatória são essenciais para que se supere o saber estabelecido e as universidades não continuem a cumprir o papel robótico de transmitir o seu
saber de forma estanque.
A situação da pesquisa é tão grave que cheg;lmos
à curiosa situação em que as estatais como a Embrapa,
a Telebrás, a Petrobrás, dão goleada nas universidades,
pois já as ultrapassaram, há muito, no campo das pcs,
quisas e do avanço tecnológico. É uma realidade inegável c que prccisa ser profundamente analisada.
Rever a universidade é preciso. Modificá-la é essencial. Democratizá-la é inevitável. Interiorizá-la é imprescindível. Essa oportunidade se dará nesta Casa por
oca~iã.o da discussão e aprovação do Projeto de Lei
de Dir.<etrizes e Bases da.Educação Nacional, que, sob
a coordenação do ilustre sociólogo e Deputado Florestan Fernandes, tendo tomo relator o Deputado Jorge
Hage e a colabJlração dos Deputados Hermes Zanetti,'
Octávio Elísio" "Caio Pompeu e tantos outros, que se
têm debruçado 'sobre a problemática do ensino superior
no Brasil, com a finalidade precípua de resgatar a universidade para o seu povo e para servi-lo.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o Brasjl concentrou regionalmente as riquezas e concentrou, da mesma
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forma, o saber c os recursos disponíveis para a educação. Assim, agrava-se a sitlJação de penúria do imenso
interior brasileiro pela migração de cérebros dentro do
próprio País.
A distribuição das universidades no Brasil e, via de
conseqüência, do saber, é de uma flagrante injustiça,
senão vejamos:
- Rio Grande do Sul - possui 11 universidades,
sendo 4 federais e 7 particulares e ainda 53 estábelecimentos isolados de ensino superior;
- Minas Gerais -possui (; universidades, 5 fedcrais
e uma particular, além de 123 estabelecimentos isolados:
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- ~io de Janeiro - conta com 9 universidades, sendo 4 federais, 4 particulares e 1 estadual, além de 99
estabelecimentos isolados; .
• --..:... São Paulo - possui 19 universidades, sendo r
federal, 3 estaduais, 14 particulares e I municipal, além
de 290 estabelecimentos isolados de ensino superior.
Por outro lado, o Tocantins não possui nenhuma universidade, contando apenas com 3' estabelecimentos isolados de·ensino superior, de vida efêmera.
rara melhor ilustrar, seguem, na íntegra, os dados
fornecidos pelo Ministéfio da Educação e Cultura Serviço de Estatística da Educação e Cultura - sobre.
a distribuição, por Estado, das instituições de ensino
superior.

NÚMERO DE INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR POR NATUREZA E
DEPENOENCIA ADMINISTRATIVA SEGUNDO A UNIDADE DA FEQERAÇÃO
UNIOADE DA
FEDERAÇIlo
BRASIL
RONOllNIA
ACRE
AMAZONAS
RORAIMA
PARÁ
MARANHIIO
PIAU!
CEARÁ
RIO G: NORTE;
PARAfBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
SERGIPE
BAHIA
MINAS GERAIS
ESpfRITO SANTO
RIO DE JANEIRO
SIlO PAULO
PARANÁ
SANTA CAlARINA
RIO G, DO SUL
MATO GROSSO SUL
MATO GROSSO
GOIÁS'
DISTRITO FEDERAl!·
TÇlCANTINS

ESTABElECIMENTOS·:ISOLADOS

UN I VERS IDADES
TOTAL FEO

MUN

83
01
01
01

35
01
01
01

02

.15

-

-

-

-

01
02
01
04
01
02
03
01
05
06
01
09
19
05
03
11
01
01
02
01

01
01
01
Dl
01
01
02
01
01
01
05
01
04
01
01
01
04
01
01
01
01

-

-

-

-

dI

~.

-01

01

-

-

ESTAD. ,PART

-

.
-

01

3"

-

-

-

-

02
-

-

-

01

01

01

-

-

-

03

01
01

-

-

01
03
03
01

-

-

-

04
14
01

-

TOTAL FED
7B8
01

04
01
.08

02
.06·
11
09
37
04
02
11
123
14
99
290·
49
32

72

90

-

-

-

01

01

-

-

01
12
01

-

-

03
02
01

15
02
01
02
15

-

-

09
0.9
02
27
09
..18

-

-

01
07'

-

-

-

-

01

09
01
19
10
03

-

-

o Tocantins tornou-se realidade pela força criadora
da Assembléia Nacional Constituinte.
Estado de grandes potencialidades agropecuárias e
minerais, o Tocantins, apesar de rico, guarda em seu
seio as contradições econômicas e sociais em que convivem a concentração de rendas e a força do latifúndio
de um lado, e a miséria e a estagnação do outro. Tudo
isso agravado ao extremo pela mais despudorada corrupção administrativa e o autoritarismo governamental.
O nosso povo está sendo vítima da mais perversa pilhagem; nosso Estado transformou-se em um garimpo a
céu aberto, saqueado pelo bando que nos governa.
A modernização do Estado, não só no que se refere
a diversificação da produção, mas sobretudo no campo
da industrialização, da ciência e da cultura, está umbilicalmente ligada à estruturação de uma universidade
que ofereça oportunidade à nossa gente tocantinense,
essern:ialmente aos filhos dos camponeses e trabalhadores.
No mais novo Estado da Federação, a educação, prinç.ipahnente de nível superior, praticamente inexiste.
Apenas as classes portadoras de maior poder aquisitivo podem mandar seus filhos para as Capitais dos
Estados do Pará, Maranhão e Goiás, objetivando bus-

-

-

09
01

01

-

-

I

PART
6D7
,01

02

- 01. 01 . 04
03
- - - - 01 - 01
01
- 05 01
.08
- 02
-

43

-

MUN

. 19

07

-

EST

01

-

-

01
05

06

-

-

02

01

08
16

02
02
10
. 92
03
93
259
24
14
42
09

-

08
09

-

car a formação intelectual almcjada; aos demais, não
resta outra. alternativa, scnão aceitar a dura sorte de
encerrar os seus conhecimentos a nível de 2'! grau, ou
freqüentar as faculdades estaduais e municipal ali implantadas, de qualidade duvidosa e afeitas à política
dos coronéis da região.
O Projeto de Lei n' 1.494/89, de minha autoria. que
ora tramita nesta Casa, autoriza o Poder Executivo a
instituir a universidade federal do Tocantins. Foi o primeiro projeto que apresentei na l' sessão ordinária de
que participei na condição de Deputado Federal. Depois ddc, outros projetos vieram, inclusive um que propõe a universidadc descentralizada edificada pela reunião dos estabelecimentos de ensino superior isolados,
já existentes, a que já me referi alhures.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, venhoconclamá-los a voltar os olhos para o vasto interior do Brasil.
de potencialidades extraordinariamente ricas e de um
povo trabalhador, que luta para vencer as adversidades
que o impedem de resgatar e concretizar os sonhos
de construir um Estado em benefício de todos, especialmente em benefício da grande maioria marginalizada.
Apelo, pois, ao espírito público dos Parlamentares desta
Casa, para que nos ajudem a criar e implantar üo I1osso
Tocantins a Universidade Federal a: que temos direito.

,
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Tenho certo que a Universidade Federal do ~ocantins
surgirá se prevalecerem os interesses da malOna do povo, a partir do zero, e poderá, se tiv~rmos o c01?"pr~
misso histórico de ousar retomar as Imhas de cnatlvldade interrompidas na Universidade de São Paulo. do
Rio de Janeiro e na UnB, para, partindo das exp,:riências de seus logros e fracassos, descnhar a maIS
nova universidade brasileira.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao Sr. Jorge -Rage.
O SR. JORGE HAGE (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sr'" e Srs; Deputados,
estamos na reta final de uma decisão histórica de que
serão palco o nosso País c a nossa sociedade. Depois
de tantos anos, a vontade do povo volta de fato a manifestar-se na escolha de algo que é mais do que a eleição
de um governante, porque a definiçâo de uma esquina
.,
da História de um país e de um povo.
Estamos em uma encruzilhada, em uma esquma hiStórica, incontestavelmente, e o povo brasileiro vem dando mostras, até surpreendentes, de enorme 'preparo
e maturidade para o exercício dessa d~fInIçao, p.ara
a qual não havia maiores razões de estar tao bem tremado e preparado.
Os jornais de hoje, Sr. Presidente. dão. notícia de
um empate técnico nas mais recen.tes pesquIsas de OPInião pública. Tenho em minhas mãos a Folha de S,
Paulo, dando conta de uma queda na diferença entre
o primeiro e o segundo colocados para algo em torno
de três pontos percentuais. o que tecnicamente é desI:re zível, significa uma virtual situação de empate: A diferença fundamental existente entre as duas candldatur~s,
neste momento, é de tendência. E na questão tendenclal
as situações são absolutamente opostas. Enquanto o
Deputado Luís Inácio Lula ~a Silv~ - candidato, hoje,
não mais apenas do PT, nao maiS apen~s da _Frent~
Brasil Popular, mas de toda um~ ampla artIeulaçao pohtica que envolve inúmeros partidos e segmentos democráticos, progressistas, populares, que de fato pretendem mudanças neste País - se encontra em plena fase
ascensional, em curva nítica e inquestionavelmente ascendente, o outro candidato encontra-se em pleno desabamento, num verdadeiro parafuso em direção ao solo,
a patamares mais baixos.
A esta altura, Sr. Presidente, tudo isto aponta na
direção da vitória de Lula no próximo dia 17, portanto:
daqui a seis dias. Superadas as dificuldades, grandes
e pequenas, de maior ou menor respeitabilidade, foi
possível fazer-se um amplo acordo de apoio eleitoral
que dá hoje sustentação à candidatura de Lula.
Neste momento, preocupa-nos o que virá em seguida,
on seja, a importância e a imperiosa necessidade da
formulação de uma verdadeira aliança para assegurar
condições de governabilidade, scja de forma direta. seja
mediante apoio parlamentar nesta Casa.
Os partidos progressistas, que' querem de fato transformação, têm, neste momento, enorme e extraordinária responsabilidade política perante a História do
País. Estou seguro, SI. Presidente, de que meu partido,
o PSDB, não faltará à sua responsabilidade histórica
de garantir não apenas o apoio eleitoral já assegurado,
mas a formulação de um programa mínimo comum,
que explore e aprofunde as convergências que, como
disse há poucos dias da tribuna e repito, são infinitamente maiores, mais relevantes, mais significativas e
mais profundas do que eventuais divergências em aspectos menores, adjetivos, já que no substantivo as convergências preponderam.
Estou ~guro, portanto, de que meu partido colaborará na sustentação, na construção das condições de
governabilidade para o Deputado Luiz Inácio Lula da
Silva bem conduzir-se na sua tarefa de tirar o País do
abismo em que se encontra e levá-lo ao rumo da prosperidade, da maior igualdade e solidariedade, dentro de
uma sociedade extremamente injusta como esta com
a qual convivemos até agora.
Tenho certeza de que outros partidos, como o PDT,
como o segmento progressista do PMDB, e o PCB também, de igual modo, contribuirão, neste Congresso e
fora dele, para ampliar as condições de sustentação
de um governo de efetiva transição - não desta transi-
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ção pela qual caminhamos sem nunca chegar - para
as condições de prática democrática e de transformação
social. Sobretudo, há que se sintonizar o processo de
decisão partidária e. da mesma forma, o processo de
decisão congressual nesta Casa com aquilo que a vontade popular vai demonstrar. Nenhum partido poiítico.
Casa Legislativa alguma tem o direito de ignorar as
transformações c as transmutações que ocorrem na sociedade. A vontade popular, de forma inequívoca. está·
apontando nessa direção. Temos certeza de que esta
Casa, pelos seus segmentos mais progressistas e democráticos. vai ajustar-se e ser sua digna representante,
até para credenciar-se à confirmação nas eleições do
próximo ano, uma vez que este é um Congresso de
mandato e, assim sendo, de representatividade política
já bastantc envelhecida.
Tenho certeza de que esta Casa saberá põr-se em
dia, adaptar-se e refletir bem a vontade do povo brasileiro a ser manifestada no próximo dia 17.
Estou seguro, também, SI. Presidente. de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva é o único a reunir
condições preliminares suficientes para conduzir o governo do País neste momento de gravíssima erise econômica e social, principalmente pela sua organizada articulação com os segmentos sociais majoritários das classes
trahalhadoras, pré-requisito inarredável para qualqucr
governante que pretenda conduzir este barco na tormenta e na borrasca em que se encontra, e que, sem
dúvida alguma, há de se agravar bastante no primeiro
semestre de 1990.
O candidato da Frente Brasil Popular, além das articulações que possui, forma agora aliança mais ampla
com a base social do povo brasileiro, não somente pelas
vinculações partidárias, mas pelas ligações que a sociedade civil organizada propicia, sobretudo pela credibilidade e confiabilidade de que dispõe perante as massas
trabalhadoras. Sem dúvida alguma, Luiz Inácio Lula
da Silva é o único capaz de oferecer um mínimo de
tranqüilidade não apenas aos tra!Jalhadores e assalariados, que constituem a maioria sofrida, mas a toda
a sociedade brasileira, inclusive às classes média e alta,
fazendo com que este País tenha condições de sair do
buraco negro no qual foi atirado.
Sr. Presidente, conclamo os partidos políticos que
têm - de fato - entre seus objetivos as transformações
sociais, os que pregam e defendem a democracia e a
implantação de um regime de Governo moderno, a
irem adiante: saiam do simples apoio eleitoral e passem
a oferecer, desde já, para a sociedade brasileira - ela
precisa disso como garantia, como aval, como segurança
-sustentação eongressual e parlamentar. Este embrião
já surgiu aqui, pa última quinta-feira, em reunião realizada na sala da Comissão de Relações Exteriores desta
Casa, quando mais de cento e trinta Parlamentares,
constituindo, repito, apenas o emlJrião de um movimento, com suas assinaturas, manifestaram seu apoio
a essa candidatura. Isso, sem que seja, desde logo, a
garantia de sustentação do Governo, de sustentação
congressual, é, sem dúvida alguma - não há como
escondê-lo - a perspectiva, a promessa de uma futura
base parlamentar de sustentação.
Não tenho dúvida de que os próximos passos a serem
palmilhados pelos segmentos políticos, que se iniciaram
com o meu partido, o PSDB, e percorrem todas as
outras estruturas partidárias sem exceção, embora se
concentrem predominantemente no PSDB, no PDT,
no PMDB, no PCB, além dos partidos da Frente Brasil
Popular, são encontráveis em todos os partidos desta
Casa, porque em todos eles existem, ainda que em alguns sob forma de exceção, homens comprometidos
de fato com a democracia e com a transformação social.
Esse somatório de representantes legítimos da vontade
do povo, sintonizado com essa vontade popular, manifestará, inequivocamente, no dia 17 de dezembro, o
seu desejo. Isso fará com que passem a organizar-se,
acenando e sinalizando para o povo brasileiro com uma
mensagem tranqüilizadora.
Lula vencerá a eleição e governará o Brasil em condições inigualáveis de tranqüilidade, por ser, a esta altura,
o único candidato em condições de se apresentar com
confiança e credibilidade perante o povo brasileiro, Lula tem condições de manter uma articulação organizada
com a base social majoritária deste País composta por
trabalhadores, assalariados, pequenos e médios produtores da cidade e do campo.

Sr. Presidente, vamos à vitória no dia 17. Vamos
à transformação pacífica e tranqüila da sociedade brasileira, com Lula Presidente da República. (Palmas.)
VII - Comunicações Parlamentares
(não honve oradores)

VIII - HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Inoceneio Oliveira) - Passamos à homenagem ao Dia Nacional da Bíblia.
Concedo a palavra ao autor da proposição, Deputado
Eliel Rodrigues.
O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB -BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'; e Srs.
Deputados, mais uma vez comemorou-se ontem. em
todo o território nacional, o Dia da Bíblia, que, em
alguns Estados e Municípios brasileiros, é considerado
como data oficial.
O segundo domingo de dezembro foi escolhido para
ser dedicado a homenagens especiais à Bíblia Sagrada,
'por corresponder ao 2' domingo do Advento, que é
a quadra litúrgica celebrada durante os quatro domingos
que antecedem o Natal, tendo sua origem em 1549.
na Inglaterra, quando o Bispo Cramer, da Igreja Anglicana, incluiu no "Livro de Oração Comum'" uma prece
em favor da leitura da Bíblia, surgindo, desse modo,
o espírito do dia da Bíblia. data em que, nas orações
e súplicas do povo cristão, seria destacado o valor das
Sa&radas Escrituras.
E mais uma ocasião feliz de podermos honrar. em
nossa querida Pátria, o Livro Sagrado. a preciosa Palavra de Deus, tão benéfica à Humanidade. Livro mais
lido em todo o mundo, e tão hem avaliado em uma
tradução adaptada de uma linda exaltação em espanhol.
ele contém a mente de Deus, o estado do homem.
o caminho da salvação, a ruína dos pecadores e a felicidade dos que acreditam e obedecem à sua mensagem.
Suas doutrinas são puras; seus preceitos, obrigatórios;
suas histórias, verídicas, e imutáveis suas decisões. Lendo-o, nos tornamos sábios; nele crendo, somos salvos;
praticando-o, seremos felizes. Luz para dirigir, alimento
para sustentar e consolo para animar.
É o mapa do viajante', o bordão do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado c a earta magna
do Cristianismo. Através da poderosa operação de sua
mensagem é restaurado o paraíso, aberto o céu e cerradas as portas do mal. Jesus Cristo é seu tema principal;
nosso bem, seu desígnio; a glória de Deus, seu fim.
Que esta Humanidade se deixe iluminar, governar
seu coração e guiar seus passos no rumo seguro da
vontade e do propósito divinos.
Sua leitura merece ser feita diligentemente e com
oração, pois só assim. nela, na Bíblia, descobriremos
um paraíso de glória e um manancial de vida.
Mesmo em países comunistas do Leste europeu, o
inigualável Livro dos cristãos tem sido distribuído, embora em pequenas quantidades, entre o povo, já que
seus governos não permitem sua livre impressão e distribuição em seus países.
Contudo, a sede da preciosa água - cuja fonte somente se encontra nas páginas balsâmicas do Livro de
inspiração divina - é tão grande que relatos recebidos
da Rússia informam que o povo está formando filas
em quiosques da cidade de Tbilisi. Geórgia, para comprar um semanário agrícola, que está publicando uma
coluna com histórias bíblicas.
Ao falannos da Bíblia, não podemos deixar de mencionar o grandioso trabalho de grandes homens de
Deus, e de tantas dedicadas entidades que contribuem
para a divulgação e ensino das Sagradas Escrituras,
através das mais variadas atividades.
Martinho Lutero, o grande reformador, que traduziu
a Bíblia para a língua alemã "por amor de meu Senhor
Jesus Cristo'", como declarou. queria que o povo pudesse ler e examinar a Bíblia em sua própria língua,
realizando o grande feito de traduzir o Novo Testamento, num tempo humanamente impossível de quatro
meses - dezembro de 1521 a março de 1522.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, traduzir a Bíblia
para a linguagem comum do povo brasileiro nos nossos
dias foi uma das mais significativas tarefas da Sociedade
Bíblica do Brasil. Sob o patrocínio da Sociedade Bíblica
Unida, a nossa SBB levou 16 anos para cumprir essa
notável adaptação. visando a possibilitar sna leitura e
compreensão pela maioria da nossa gente.
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Entre outras instituições voltadas, também, para o
evangelismo infantil, gostaríamos de citar a Cruzada
Mundial de Literatura, que vem, há 26 anos, dlstnbuindo porções e cursos bíblicos, através de seus prog:-amas "Evangelização de Casa-a-Casa", "Curso BíblIco
por Correspondência" e "Evangelistas de DeteI1t~s"
(este entr.e presidiários), alcançando ~~IS de 80 milhoes
de orasileiros e 16 milhões de lares vIsitados,
Por Outro lado, fundamentados no ensino 'cristão de
solidariedade e da fraternidade, as Igrejas e instituições
evangélicas, em nosso País e no mundo, enquanto atendem às necessidades espirituais do ser h,umano -levando aos hospitais, quartéis, escolas, presídios e prostíbulos, aos centros de recuperação de;.toxicômanos, a~
co61atras e clínicas psiquiátricas essa mensagem de hbertação para os oprimidos, estímulo e co~fiança par~
os abatidos, esperança e socorro para os aflitos - realizam também humanitários scrviços de assisténcia social 'entre as 'quais destacamos, em nossa Amazônia,
a S~ciedade Bíblica do Brasil e a Missão Baixo Amazonas, que, através de barcos, fazem a. di~tri?uiç~o. de
roupas, alimentos, mcdicamentos c asslstencla medlco.
dentária às populaçõcs ribeirinha~,
Pretendemos, deste modo, honrar, nesta oportumdade, a todas as missões cristãs quc, através dc seu
amor e missão evangelística, levam a mensagem d.as
Boas-Novas do Filho de Deus, Nosso Senhor Jesus Cnsto a todas as nações, raças e tribos.
'Aos homens e mulheres, ministros de Deus - alguns
dos quais aqui presentes :- que lançam a gloriosa. semente dessa palavra salutar e conduzem preciosas v~das
no caminho da verpade, a nossa fraternal saudaçao e
reconhecimento pela nobre missão que desempenham,
Sr. Presidente, S{" e Srs. Deputados, em fa,;,e da
proximidade do dia de Natal, dat~ maior da Cnsta~
dade, desejo conclamar o povo brasilerro para a necessIdade de um conhecimento pessoal, renovador, com o
Filho de Deus, cujos reflexos se farão sentir ~o nosso
relacionamento e trabalho ao longo do próximo ano,
ensejando não s6 a nossa felicidade pessoal como a
de todo o povo brasileiro..
.
Quero finalizar este pronunciamento mencIOnando,
a maravilhosa mensagem de graça e de lou~or daq.uela
multidão da milícia celestial, quando anuncIou a vmda
do Filho de Deus.~ este mundo:
"Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra
entre os homens, a que"!c Ele quer bem."
Muito obrigado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra à nobre Deputada Benedita da Silva,
que falará pelo PT.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT - RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ontem foi o Dia da Bíblia, livro que há um milênio
tem servido de diretriz no compromisso que os servos
de Dcus, os cristãos, têm' assumido no seu dia-a-dia,
não apenas com sua vida, mas no que traduzimos como
coletivo. Não poderia deixar de aqui falar desse compromisso, como temos falado da necessidade do povo nas
praças públicas. Esta homenagem ultrapassa todo este
ambiente e ressoará no flntendimento e no coração de
todos aqueles que têm compromissos com a vcrdade.
Passo a ler, a propósito, documento do CCEAP Centro Cristão de Estudos e Ação Política:
- Também partimos da reafirmação de nossa
crença no Deus único e eterno, criador c Senhor
do Universo, Pai, Filho e Espírito Santo, que governa todas as cois,!s segundo a sua vontade. Ele
chamou do mund\l';um povo para si, enviando-o
de novo como seu servo e testemunha, para estender seu reino, edificar o Corpo de Cristo, e também
a glórià do seu Nome. Por outro lac\o, confessamos
que muitas vezes falhamos na missão em razão
de nos ter confonnido ao mundo nos isolado demasiadamente. Contudo, mesmo em "vasos de barro", o evangelho continua "tesouro precioso", e
na tarefa de tornar do tesouro conhecido, no poder
do Espírito Santo, desejamos dedicar-nos novamente.
- Fundamentados neste alTependimento 'e na
decepcionante participação de líderes religiosos e
políticos evangéficos 'na deturpada e mistificadora
política brasileira, maneira de manter os priv~légios
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de uma minoria, sentimo-nos chamados para assumir nossa responsabilidade social e política, combatendo e denunciando estas distorções.
- Nqsso compromisso com a responsabilidade
social e'política fundamenta-se nf estrutura vigente, que está a serviço do príncipe deste mundo,
e tem suas raízes na pecaminosidade da raça humana e se caracteriza pela desigualdade econômica
br~tal perpetuada pelos sistemas políticos e econômicos, cujas vítimas são milhõcs de pessoas ~~sam
paradas, que não têm onde morar, o sufiCiente
para comcr, para vestir, á~ua Ii"!pa e cu~dados
médicos não têm oportumdade a educaçao, ao
emprego', e são condenados a levar ~ma vida mi~e
rável, sem condições humanas para SI e ~ua família.
- Estamos conscientes de que se eXIge do povo
de Deus uma resposta radical de amor. Muito ao
contrário de trabalhar na manutcnção de um sistema. O cristão que ama a justiça, além de evangelização, há dc se comprometer com a transformação
social, o desenvolvimento integral c a busca da
paz e justiça social, q.ue .só·será possível qu~ndo
distribuirmos de maneira Igual as terras e as nquezas não s6 no discurso enganoso e demagógico,
codto tem acontecido na realidade, mas na prática.
- Portanto comprometendo-nos com o espírito
do Pacto de Lausanne que diz:
"Afinnamos que Deus é o Criador e o Juiz de
todos os homens. Portanto, devemos partilhar o
seu interesse pela justiça e pela reconciliação em
toda a sociedade humana, e pela libertação dos
homens de todo tipo de opressão. Porque a humanidade foi feita à imagem de Deus, toda pessoa,
sem distinção de raça, religião, cor, cultura, elasse
social sexo ÍJu idadde possui uma dignidade intrínseca e'm razão da qual deve ser respeitada e servida,
c não explorada. Aqui também nos arrependemos
de nossa negligência e de tennos algumas vezes
considerado a evangelização e a atividade social
mutuamente exclusivas. Embora a reconciliação
com o homem não seja reconciliação com Deus,
nem a ação social evangelização, nem a libe:taç~o
política salvação, afirmamos que a evangelIzaçao
e o envolvimento sócio-político são ambos parte
de nossas doutrinas acerca de Deus e do homem,
de nosso am6r por nosso prÓximo e de nossa obediência a Jesus Cristo. A mpnsagem da salvação
implica uma mensagem de juízo so.bre. toda f?rma
de alienação, de opressão e de dlscnmmaçao, e
nao devemos ter medo de denunciar o mal e a
injustiça onde quer que existam. Quando as p.essoas recebem Cristo, nascem de novo em seu remo
e devem procurar não só evidenciar mas também
divulgar a retidão do reino em meio a um mundo
injusto. A salvação que alegamos possuir deve estar
nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é
morta".
- Encontramos nossa motivação no caráter do
nosso Deus. Ele é Deus da justiça, que odeia a
maldade e ama a justiça em cada comunidade humana (SI. 146: 7-9). Jesus Cristo refletiu este am"or
do Pai quaudo teve compaixão e se idenficou com
os pobres, famintos, doentes, despojados, proscritos, teve compaixão das multidões porque eram
pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor, e a sua compaixão rcsultou na ação adequada.
Além disso, o primeiro fruto do Espírito Santo
é o amor (GI. 5:22). É ele que dá ao povo de
Deus uma consciência social sensível, impelindo-o
a se envolver totalmente com a assistência humanitária, o desenvolvimento c a busca da justiça social.
~'Reconhecemos como compromisso cristão lutar para que sejam atendidas as necessidades dos
mm:ginalizados, oprimidos e injustiçados', assim como Jesus que {'andava fazendo o bem" mas, tam'bém, fazer açao social c política para remover as
causas das necessidades humanas que estão escondidas nas atividades políticas e econômicas, mudando as estruturas para facilitar a libertação da pobreza e da opressão e desmistificando o discurso político na busca da verdade!
- Por uma questão de coerência e autenticidade
com nosso Senhor e a sua justiça, rejeitamos o
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falso pluralismo como capa para aceitar qualquer
envolvimento consciente ou inconsciente na manutenção do sistema opressor, justificando-o em nome de Deus, bem como entendemos consciência
real intrisecamente ligado a engajamento comunitário na transformação social c"não comprometimento político na mistificação da realidade e na
corrupção cínica que envergonha o evangelho diante da nossa sociedade.
- Reconhecemos que, assim como a Bíblia condena o pecado individual, também condena o pecado social, como, por exemplo, os profetas do séc.
VIII A.C. que, ílO se posicionarem politicamente,
foram bem claros em criticar a realidade de sua
época, criticavam povos ricos que oprimiam os pobres, os príncipes que exigiam sentença favorável,
os juízes que aceitavam suborno e os profetas que
tranquilizavam os opressores. Embora não atacassem o rei diretamente e nem sugerissem a força
para modificar às estruturas sócio-políticas, eles
estariam sempre entre a exigência divina de justiça
e a aliança perpétua de Deus com seu povo. Sua
sugestão não é de cruzar os braços e esperar mas
de chamar peloàjTependimento dos culpados.
-Nosso objetivo é compreender e vivenciar a
Bíblia com o nosso fundamento, pesquisando também a realidade e agindo, engajando-nos de forma
responsável em partidos políticos, sindicatos ou associações de classe e outros movimentos semelhantes, exercendo também um papel de conscientização do povo evengélico, cooperando para que
não seja massa de manobra de políticos espertos ...
Assim nosso alvo é a justiça e não o poder num"
compromisso dc ajudar a tornar.as instituições justas sem serem corrompidos com o processo necessário para se fazer isto.
- Os objetivos de nossa ação estarão direcionados ao compromisso com a manutenção da vida,
a eqüidade e justiça na distribuição da riqueza,
a dignidade, participação e valor pr6prio da pessoa
humana como oposto ao paternalismo, defesa da
liberdade de pensamento, adequação cultural e da
ecologia, denúncia a luta sacrificial contra as forças
ou ideologias opost~s, mantendo a nossa esperança
na transformação da sociedade pois as estruturas
são criadas pelo homep.1 e podem por eles ser mudadas. Congregados rie'sta exposição, ressolvidos a
lutar em torno das propostas nela inseridas, combater o bom combate pelos nossos ideiais de vivência
política baseados nos moldes cristãos, devemos,
no entanto, ter em mente que Cristo veio e revol~
cionou tudo, modificou todas as concepções, ensInando e pregando que a perfeição se realiza e se
plenifica não em torno de nós mesma, e sim em
favor dos pobres, escravizados, alienados e oprimidos, tanto social quanto espiritualmente.
- Neste trabalho de ação e conscientização para
impedir o engano e as distorções na participação
política do povo de J')eus, comprometemo-nos em
permanecer abertos à voz do Espírito Santo, pelo
estudo da Palavra de Deus e o seu confronto com
a realidade.

É assim que vejo a Bíblia, Sr. Presidente; é assim
que vivo a Bíblia. Ainda que estejamos em aflição,
temos esperariça de um mundo renovado. E a esperança
está em podennos entregar totalmente nossa vida, material e espiritual, ao Espírito Santo, que, em nps guiando, fará com que cada vez mais possamos ter 'comJ>romisso com a verdade, que significa a liberdade de todos
os povos. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concejdo a palavra ao Sr. Daso Coimbra, que falará pelo
PMDB.
O SR. DASO COIMBRA (PMDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -SI. Presidente, Sr'; e Srs. Deputados, honra-me representar o meu partido nesta sessão
solene dc homenagem ao Dia da Bíblia, ~omemorado
no segundo domingo do mês de dezémbro pelas comunidades evangélicas de tod'o o Brasil.
Fico feliz em fazê-lo, não apenas por estar convencido'
de ser Bíblia a ·Ieittí'ra que edifica e conforta, mas, e
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sobretudo, por sabê-Ia a palavra de Deus, única regra
de fé c prática, mensagcm capaz de transformar vidas
e dar novo scntido à experiência da pessoa humana,
~roporciona!1do-lheo vcrdadeiro equilíbrio no seu relaClonamcntG interpessoal e com o próprio Deus.
De tudo o que se tem dito quanto à Bíblia, ouso
reproduz,ir a opinião de C.I. Scofield, famoso e importante mterprete do texto sagrado. que, tendo uma visão
panorâmica da Bíblia, ensinou que este, "o Livro de
maior circulação. é um estudo que desafia e frustra
ao, mesmo temp? Até mesmo o incrédulo, que não
cre em sua autondade, sente, com razão, que não ,seria
inteligente permanecer em ignorância quase total sobre
o Livro mais famoso e mais antigo. E. ainda, mesmo
os crentes sinceros logo se desanimam de quaisquer
esforços sérios para dominar o conteúdo das sagradas
letras. O motivo não é fácil de se entender. É devido
ao fato de que nenhuma porção particular das Escrituras
pode ser in~eligentemente compreendida à parte de alguns conceItos sobre o seu lugar no todo. Pois a história
e a mensagcm da Bíblia são como um quadro desenhado
sobrc mosaicos: cada livro, cada capítulo, cada versículo
e até mesmo cada palavra forma uma parte necessária
e tem o seu lugar designado. É, portanto, indispensável
que qualquer estudo interessante e frutífero da Bíblia
seja precedido dc um conhecimento generalizado."
Assim compreendendo, descortinamos para a Bíblia
um conceito de unidade, dificilmente encontrado em
outras obras de grande porte, dizendo, ainda, aquele
comentarista que tal unidade vem comprovada no fato
de que, "desde o Gênesis, a Bíblia dá testemunho de
um Deus único, Ondc quer que Ele fale ou aja, fá-lo
de maneira consistente consigo mesmo e dentro da revelação total de seu Ser. A Bíblia forma uma histórica
contínua - a história da Humanidade em relaç:Ío a
Deus".
Cristo é o tema central da Blblia. Pena é quc, num
Pais que se diz e se proclama cristão, pouco sc saiba
a respeito da obra e da pessoa de Jesus Cristo. exatamente porque pouco sc lê a Bíblia Sagrada. Mesmo
entre nós, representantes do povo, se uma estatística
houvesse, descobrir-se-iam as desculpas que são dadas
para a ausência de leitura sistemática das Escrituras
Sagradas. Disto decorrem os erros e os descaminhos
do povo e da sociedade, dos governantes e dos governados, uma vez que, se nos deixássemos orientar pelos
sábios ensinos escriturfsticos, não reclamarfamos da desonestidade dos homens e da corrupção dos poderosos,
da maldade dos corações e do desrespeito aos direitos
humanos.
Aqui, na Câmara dos Deputados, em recentes manífestações, foi exaltado o texto_de uma Constituição política que todos ajudamos a elaborar. Depositamos na
nova Constituição esperanças e certeza. E, logo, desesperanças e incertezas nos visitam e assaltam ante a decepção da maioria do povo, pelo não-atendimento das
expectativas que se formaram quanto à solução dos
problemas econômicos, sociais, políticos, morais e financeiros de todos os brasileiros. Nem mesmo conseguimos, ainda, complementar o texto constitucional.
Ouso dizer-lhes, Srs. parlamentares, que, se decepção há em relação a textos constituci<lnais, no nosso
e em outros países, nenhuma decepção causam ao leitor
da Bíblia os conceitos, os ensinos, as promessas, a doutrina, a ideologia cristã e as lições de política que o
Livro Sagrado encerra em si mesmo. Antes, os que
lêem a Bíblia crescem social, (lspiritual, política e moralmente, tornando-se defensores da pai;' da harmonia
entre os homens, da obediência à vontade de Deus,
do desannento dos espíritos, da derrubada das fronteiras que dividem as criaturas.
Os homens dividem suas próprias histórias pessoais
em duas etapas distintas: a de antes e a de depois do
conhecimento do texto bíblico. Não há ninguém que
consiga ser o mesmo quando se afeiçoa à leitura da
Bíblia. Os mais indignos se tornam dignos; os menos
honrados se elevam às maiores honras; os mais pecadores se igualam aos santos; os perversos se tornam
bondosos, os avarentos se transformam em benemerentes e os mentirosos passam a conviver e praticar
a verdade. O sànguc de Jesus Cristo, que nos purifica
de todo pecado, responde pelas transformações e promove o restabelecimento da dignidad~ humana, religan-
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do a criatura ao Criador, sendo este o propósito de
Cristo revelado nas Escrituras.
No Brasil. há crescente disseminação da Palavra de
Deus. A cada ano. mais aumenta o número de leitores
das Escrituras. Mesmo havendo oposição, mesmo existindo constantes campanhas que visam desmoralizar os
conceitos emitidos pela Bíblia no que conceme à família, à fé, ao Nome de Deus, ao Ministério Salvador
de Jesus Cristo, à eternidadc da alma e à vida após
a morte física, ainda assim o povo brasileiro revela,
atualmente, sede pela Palavra de Deus e a busca, com
redobrada expectativa, de conforto e de consolo espiritual. Há, desta forma, um crescente conhecimento de
Deus e do Evangelho, frutificando em resultados positivos, embora os adversários da fé não desanimem no
embate que sistematicamente sustentam contra a obra
de Deus, hoje reavivada na ação especial do Espírito
Santo, o Ser trinitário que convence o homem do pecado
e alegra o espírito do crente, dando-lhe energia e força
para 'sustentar-se na fé e retidão.
O mundo, sem a Bíblia, seria um mundo de trevas
e de ingnorância. Os países mais atrasados, os' povos
menos desenvolvidos são exatamente aquel~s que menos lidam com a Palavra de Deus. Mesmo os países
ricos, brindados pelà natureza no que se refere às jazidas
de petróleo, vivem a angústia e o desespero da guerra
e os padrões das desigualdades humanas, notadamente
entre o homem e a mulher. Ninguém discrimina mais
a mulhcr do que os ignorantes quanto aos ensinos das
Sagradas Escrituras.
A Bíblia é a Revelção de Deus, mas não é um relicário, ou um manto proteto!.. O que deve resultar de
sua leitura é a fé, sem a qual ninguém vcrá Deus; 11
fé, sem a qual ninguém agradará a Deus; a fé, que
é o firme fundamento de nossas csperanças e a ccrteza
de tudo o que não vemos, mas csperamos. Não é ter
fé na Bíblia como Iivr€>, mas'ter fé nas palavras e na
mensagem do Livro. E esta fé é que faz o ser humano
crescer e tornar-se, verdadeiramente, imagem e semelhança de Deus, para o que, aliás, foi feito.
Em nosso País várias são as entidades que se dedicam
à impressão e à distribuição das Escrituras Sagradas.
Inicialmente, há mais de um século, atuaram as Socitdades Bíblicas Britânicas e Estrangeiras e a Americana.
Mais tarde, elas se transformaram na Sociedade B'lblica
Unida, que veio dar origem à Sociedade Bíblica do
Brasil.
A impressão da primeira Bíblica em nosso país toi
feita pela Imprensa Bíblica Brasileira há 49 anos, a
qual continua suas atividades sem interrupção. Hoje,
milhões de exemplares e porções da Bíblia Sagrada são
espalhados anualmente pelo Brasil.
Louvo a :Qeus porque, nesta tribuna, já que se fala
abertamente sobre a Bíblia Sagrada. E mais: port}ue
repousa sobre a Mesa dos que dirigem as sessões da
Cámara dos Dcputados um exemplar das Santas Escrituras. Mas que, Sr. Presidente, não repouse apenas
sobre a Mesa aquele ell;cmplar. Antes, esteja esta Palavra nas mentes e nos corações dos representantes do
povo brasileiro.
Merece a Bíblia o registro desta Sessão Especial. E
o Senhor Jesus, Mensagem central· de todo o texto escriturístico, merece toda a'honra e todo o louvor, como
espera Ele ser aceito, pela fé, por todos os que carecem
da graça do Evangelho em suas vidas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - clJ1lt:edo a palavra ao Sr. Costa Ferreira, que falará pelo
l'FL.
O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, não poderia deixar de fazer menção ao Dia da
Bíblia, comemorado ontem, segundo domingo de dezembro, em todo o Brasil. O Dia da Bíblia teve repercussão confirmada ao movimentar muitos milharcs de
pessoas em todos os Municípios do País, fato que revela
bem sua grandiosidade. E há razão de sobra para essa
gratidão e reverência, pois a Bíblia trata das questões
que são da maior importância para a raça humana.
Há milênios a Bíblia vem servindo de orientação espiritual e salvífica a todos os que dela se utilizam legitimamente. A Bíblia é uma verdadeira eoletânia de livros
sagrados dividida em duas partes chamadas de Antigo
e Novo Testamento.
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No Velho Testamento o homem descobre as causas
de sua dicotomia com Deus. como Deus revelou sua
Santa Palavra e a preservou ao longo dos anos, e também o plano de redenção que viria em Cristo; o Novo
Testamento revela Deus se fazendo homem para salvar
o homem através do seu sacrifício na cruz, anulando
a velha natureza. Revela como Deus se relaciona com
a Humanidade, diz-nos o que Deus exige de nós e tam"
bém o que nos promete. No geral, a Bíblia aponta
as condutas que nos afastam de Deus e qual o caminho
que propicia a comunhão.
Embora em síntese. estes fãtos, que só a Bíblia contém, agrupam motivos sobejos para cativar a gratidão
de grandes e pequenos em todas as faixas etárias e
sociais.
Um outro motivo da relevância da Bíblia respeita
à sua credibilidade, que tem sólidas razões de ser. Ela
foi testada e, por fim, aprovada ao longo de milhares
de anos por céticos, arqueólogos, filósofos, cientistas
e tantos outros. Não obstante o interesse de muitos
desses de desacreditá-Ia, as. constantes acarcaçõcs de
seu passado e conteúdo só serviraj11 para corroborar
as veradades da Bíblia.
A Bíblia revela verdades que somente tempos recentes descobriram, como a seqüência em que se deu o
surgimento da vida através das espécies, de que as estrelas eram em números inatingíveis etc. Estes dois exem"
pios servem para ressaltar, dentre outras, verdades incontestes da Bíblia.
Tem-se visto um número cada vez maior de pessoas
decidindo-se por Cristo e assumindo a Bíblia como conduta de fé e prática. Tal fato contraria previsões de
intelectuais dos séculos passado e presente, de que,
com o crescimento da ciência, o: homem adquiriria sua
emancipação interior e Deus deixaria de ser, como diziam, muleta psicológica dos fraFos, e a Bíblia se resumiria a um livro de fábulas. Mas a realidade evidenciou-se outra: milhares de pessoak de todas as formações
escolares buscam mais freqüentemente orientação na
Bíblia e o rclacionamento mais pessoal com Deus. E
os céticos sem raízes, passaram.
Outra razão sobeja de preferência pela Bíblia é sua
condição sul generis em relação a ourros livros. A Bíblia
não s,e assemelha a qualquer outro livro no mundo inteiro. E o único Livro que se apresenta corno sendo a
revelação escrita do único e verdadeiro Deus, visando
ã salvação do homem e que demonstra sua autoridade
divina por meio de muitas provas infalíveis. Desde sua
elaboração, mostra-se singular.
A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores.
num espaço de 1.600 anos. Mesmo em decorrência do
tempo e da diversidade de autores, há uma unidade
significante que subjaz a coletânea interior dos 66 Livros
que compõem a Bíblia, revelando uma interconexão
orgânica que se impõe no decurso dos muitos séculos
que sua composição exigiu. E exibem uma unidade marcante de propósito e de programa que se explica da
maneira mais satisfatória, tornando marcante a operação de uma mente, única, a mente do próprio autor
divino.
Sendo assim, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
as grandes razões acima expostas justificam o fato de
.a Bíblia ser o Livro mais vendido e mais lido no mundo
e as comemorações generalizadas em todo o mund~
evidenciam as verdades expostas.
Para concluir, não adoramos a Bíblia, mas a reconhecemos como a única Palavra de Deus e aconselhamos
todos a que dela se utilizem na busca de orientação
espiritual e prática, pois sua mensagem nunca deixou
de atender aos apelos nobres da vida, fazendo, portanto, jus aos nomes de "Bíblia Sagrada", "Livro dos Livros", HPalavra de Deus", "O Livro".
Viva a Bíblia!
Durante o Discurso do Sr. Costa Ferreira, assumem sucessivamente a Presidência, os Srs. Paes de
Andrade, Presidente e Inocêncio Oliveira. 1" VicePresidente.
O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con".
cedo a palavra ao Sr. José Fernandcs, que falará pclo
PDT.
'
O SR. JOSÉ FERNANDES (PDT - AM. Sem revisão
do orador,) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
companheiros, evangélicos, estamos em um dia de homcnagem ao livro mais discutido, mais vendido no mnn'
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do, mais disputado na sua interpretação e, seguramente,
por certos segmentos, o mais combatido.
A verdade é que sempre que a Humanidade se encontra em dificuldade, sempre que o homem precisa de
uma mensagem além da sua percepção e da sua capacidade de gerar convencimento, o livro básico onde ele
pode abcbcrar-se, a fonte que nunca secou é exatamente
a Bíblia Sagrada. Com as suas diversas versões, a Bíblia
serviu para resgatar o que o homem sempre espera,
isto é, a esperança de dias melhores, do dia em que
chegará a paz.
Para explicar ao homem que ali está o seu último
porto, a sua âncora perfeita, há na Bíblia um texto
que diz:' "Bem-aventurado aquele que lê, que ouve as
palavras desta profecia" - profecia representada pela
palavra da Bíblia, que guarda as coisas que nela estão
escritas.
Muito se tem falado e muito se tem lido. Todavia,
para que a Humanidade tenha maior possibilidade de
desfrutar a paz, de viver fraternalmente , precisa guardar
o último texto. A Humanidade precisa guardar as coisas
que estão escritos na Bíblia. O que estaria escrito? São
muitos os livros que, às vezes, trazem verdadeiras apologias a determinado segmento do conhecimento humano.
Há aqueles que falam, por exemplo, da sociologia,
do bem viver; há aqueles que falam do direito que
deve ter cada homem, para que possa integrar-se na
comunidade; há aqueles que falam dos deveres políticos
dos homens; porém, dificilmente, alguém tem guardado
o que está escrito na Bíblia, porque nela não há uma
só mensagem que não seja de amor e fraternidade.
Estamos passando por um momento em que os homens tentam conquistar esta fraternidade, em última
instância, por intllrmédio da paz e de que maneira?
Procuram fazer reuniões e, segundo a imprensa, segundo a expectativa dos diversos governantes, construir
a paz. Mas a verdadeira paz não se assenta nos desígnios
humanos. A verdadeira paz reside, isto sim, na mensagem contida quer no Velho, quer no Novo Testamento.
Como os homens, pela sua injustiça, já não eram capazes de construir a paz, a própria Bíblia diz que Deus
mandou Seu Filho Unigênito para que trouxesse uma
~ensagem de descanso e de paz.
Ali está a mensagem do Nazareno, um homem que,
de tão humilde, foi carpinteiro. Não veio dos grandes,
dos importantes. Não trouxe sabedoria a não ser aquela
que sobrepuja todo o conhecimento humano, que é
a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do supremo
Deus. E Ele diz: "Vinde a mim todos vós, que estais
cansados e oprimidos."
Discute-se muito a opressão humana. Aqueles que
lêem, aqueles que realmente guardam as palavras da
profeci.a bíblica sabem que a Humanidade por si é oprimida. As vezes, as pessoas pensam que o dinheiro liberta, mas o dinheiro apenas liberta das vicissitudes da
vida as pessoas, que até se deleitam na opressão ao
seu próprio semelhante. Eis a mensagem da Bíblia:
o dinheiro liberta, mas o pecado condena; e o pecado
que condena somente poderá ser afastado por guardarmos as palavras contidas na profecia.
Quando, também, pensamos na Humanidade em termos de convivência social, verificamos, ao estudar o
próprio Direito, que a Bíblia está entre aqueles primeiros textos que significaram uma organização perfeita
no respeito aos direitos da sociedade, aos deveres dos
homens para com os seus companheiros, para com os
seus concidadãos. A Bíblia está posta exatamente como
uma das primeiras Cartas, das mais perfeitas, porqúe
ela veio para o espírito, mais exatamente para separar,
dentro do seio materialista, dentro do que não é espírito, as maldades, e levar todos que procuram guardar
suas palavras ao deleite da paz, da sabedoria e da tranqüilidade daqueles que têm um dever para com Deus,
mas também a consciência tranqüila do dever cumprido
para com seus semelhantes. É realmente um exemplo
tranqüilo de que ali estava uma me.nsagcm, Podemos
dizer que essa mensagem se coloca 'dentro da parte
espiritualista.
Divide-se o m,!ndo entre os materialistas, que negam
Deus, negam a'Bíblia e tantas outras coisas que, muitas
vezes, precisam se fundamentar como uma pedra primeira, como face primaz da Humanidade, para que
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possa alcauçar a felicidade -pelos ensinamentos espirituais, também se alcança esta felicidade material. Do
outro lado, estão os espiritualistas. Dentro desse grupo
de espiritualistas, que dizem que há um ser supremo
anunciado, como está dito desde a primeira página até
á última da Bíblia, encontram-se aqueles que se apegam
à Bíblia por inteiro, seja ao Velho Testamento, seja
ao Novo Testamento. São os cristãos. O Cristianismo
para pregar que a Bíblia, se renova a cada dia. pela
renovação do homem. Há quem diga que há uma men~
sagem moderna, que o mundo está no Século XX, já
não é mais aquele que os conhecimentos avaçaram.
A cada página que se lê na Bíblia, vê-se que ela é
mais atual do que a modernidade inserida, e mais do
que perfeita; e que ainda temos muita modernidade.
A modernidade está em crer em Deus e em seguir as
suas palavras proféticas, escritas no livro principal, a
nossa sagrada Bíblia.
No dia de hoje, não poderíamos fazer outro discurso
que não fosse aquele de chamamento para que a Bíblia
seja o livro básico. Muitas vezes encontramos pessoas
que se dedicam à ciência, até na tentativa de encontrar
algum sucedâneo para a Blblia. Houve realmente um
grande cientista que, em dctcrminado momento, sem
entender a magnificência contida nas primeiras palavras, nos primeiros versículos de Gênese, tentava demonstrar que agora havia uma concepção moderna e
que esta concepção moderna poderia identificar a origem da vida. Ele tentou, por todos os meios, usando
sem nenhuma dúvida, a formação da genética, criar
em determinado ser a possibilidade de vida. Apenas
para sua visão, ele chegou à conclusão de que a Bíblia
se renovava na sua mensagem e na sua experiência
científica, para mostrar que na modernidade a vida adveio daquelas palavras contidas no Gênese. Adveio,
sim, daquele que inspirou toda a Bíblia sagrada, adveio
do poder, da sabedoria, da disposição, da criação do
gênero humano, através da mensagem contida nas mãos
de Deus, que criou o gênero humano.
Era uma renovação que esperamos aconteça também
em nossa Casa, com os homens que precisam dirigir
o País c o Mundo como um todo. para que haja fraternidade entre os brasileiros e os seres humanos. Precisamos
entender que a Bíblia ê a chave principal e mais moderna, é aquela mensagem de todos os dias. Quando nasce
a luz sobre a terra e sobre os campos, nasce também
uma mensagem de que se deve guardar as palavras
contidas na Bíblia. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Deputado João de Deus Antunes. que falará pelo PTB.
O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PTB - RS.
Pronuncia o seguinte displIso.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, o segundo domingo de dezembro
,é dia de festa para nós, cristãos, pois comemoramos
o Dia da Bíblia no BrI!sil. Diante disto, queremos associar-nos' às homenagens que o povo evangélico prestou
à palavra de Deus.
Ela é o inaior Best Seller que o mundo já viu.
Para os cristãos, ela representa a bússola que norteia
a eternidade junto com Deus, pois é a inspiração divina
para o coração humano.
No Livro da Revelação encontramos, no capítulo 1',
verso 3, o seguinte versículo: "Bem-aventurado aquele
que lê, o que ouve as palavras desta profecia, e guarda
as coisas que nela estão escritas".
Ela desvenda os mistérios de Deus à sua imagem
e semelhança qJe é o homem.
O Evangelho de João diz, no capítulo 17, versículo
17: "A Tua palavra é a verdade". Ela se cumpre ao
pé da letra. Diz que haveria guerra, pestes, fome, terremotos, e tudo isso tem sido cumprido através dos tempos.
Sua feitura iniciou-se 1.500 anos antes de disto e
teve sua conclusão aproximadamente 100 anos após a
morte de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Apesar de ter enfrentado milhares de inimigos durante estes anos, a Bíblia tell\ sido, sobre todos, vitorios~.
Jã foi traduzida para cerca de 2.000 línguas e dialetos
e hoje já está sendo impressa inclusive nos países comunistas, servindo para levar milhares de pessoas ao "pleno conhecimento da verdade".

Terça-feira 12

15201.

Na nossa Nação, tem sido notável o esforço da sociedade Bíblica do Brasil na sua impressão e difusão, com
o coroamento, no ano de 1988, da distribuição de aproximadamente I milhão de exemplares da Bíblia completa.
Seu sncesso está no fato de que ela é a palvra de
Deus, e a palavra de Deus permanece para sempre.
Oxalá nosso futuro Presidente possa pautar sua administração no temor da palavra de Deus. A solução maior
para o Brasil e as Nações está nas suas páginas:
"Se este povo que se chama pelo meu nome,
se ele se humilhar, orar, buscar a minha face e
se arrepender dos seus maus caminhos, então eu
ouvirei do céu. perdoarei seus pecados e sararei
a sua terra."

A maior fonte de justiça social, de amor ao próximo,
de plena liberdade de expressão de democracia absoluta, sem acepção de pessoas, está na Bíblia Sagrada.
Ela ataca os homens, devendando-Ihes seus pecados
e maldades, porque "toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redargüir, para
corrigir, para instruir em justiça".
Mesmo na sua fragilidade aparente ela não tem necessidade de ser defendida.
Sim, um leão se defende sozinho.
Ela sobrevive a tudo..
Geração sucede a geração, mas a Blblia ainda vive.
As nações surgem e desaparecem. mas a Bíblia ainda
vive.
Foi rasgada, condenada, queimada c profanada, mas
a Bíblia ainda vive.
Odiada, desprezada a amaldiçoada, mas a Bíblia ainda vive.
Contestada pelos ateus, zombada pelos cscarnecedores, mal-interpretada e mal-anunciada, impugnada
na sua inspiração, mas a Bíblia ainda vive. Hoje ela
já faz parte desta ·Casa.
Vive como lâmpada para os nossos pés!
Como luz para nosso caminho!
Como idearpara as crianças!
Como guia para os jovens!
Como inspiração para os adultos!
Como conforto para os velhos!
Como pão para os famintos!
Como água para os sedentos!
Como luz para os em trevas!
Salvação para o pecador e graça para o cristão
Quem a conhece ama-a
Quem a ama aceita-a .
Que a aceita recebe a vida eterna.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
falar pelo PDC, concedo a palavra ao nobre Deputado
Gidel Dantas.
O SR. GIDEL DANTAS (PDC - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, Reverendo Valdir Soares, Secretário da Sociedade Bíblica do Brasil, ontem foi comemorado, em
todo o País, o Dia Nacional da Bíblia, que une, em
igual sentimento de fraternidade ecumênica, todos os
cristãos brasileiros, qualquer que seja a sua denominação, pprque homenageamos hoje. juntos, a fonte perene da nossa fé, em cuja leitura diária, inspirada pelo
Espírito Santo, vamos encontrar o insubstituível alimento da alma, os eflúvios eternos da nossa esperança e
as inspirações do nosso amot.
Há, em todas as prédicas, em todos os cultos, uma
menção especial ao Livro Sagrado, à sua importância
e significação, ao seu varar histórico e doutrinário, à
cultura que ele traz para todos os que nele buscam
o rumo certo para os caminhos desta vida e da eternidade.
A palavra de Deus, escrita neste maravilhoso livro,
exerce um extraordinário poder: benéfica, transforma
o homem; poderosa, ajuda nas nossas fraquezas; luminosa, indica a verdade. nos enriquece espiritualmente
e nos conforta em meio aos sofrimentos desta vida.
Somos, no mundo, hoje, mais de meio bilhão de
crentes no Deus Único e na sua palavra, eternizada
pela inspiração do Paracleto.
É aquela quc Mateus recha no capítulo 28, versículos
18 a 20, do Livro Sagrado:
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"Jesus, aproximando-se, lhes disse: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois
ensinai a todas as nações: batizai-as em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes
a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou
convosco todos os dias, até o fim do mundo."
Esse o livro que, durante quase vinte séculos, tem
ensinado a Verdade, a Luz e a Vida a todas as partes
da Terra, aos povos de todos os continentes e de todas
as raças. É o verbo, que vem do princípio da criação,
unificando todos os homens, no mesmo espírito e num
só corpo, o Corpo Mistico de Cristo, de que fala São
Paulo ao dizer "somos um só em muitos", desvendando
um d~s enigmas da fé, ao delinear aquele mistério da
nossa humanidade em busca da eternidade.
Sem dúvida, SI. Presidente, continua atual mais esta
exortação de São Paulo:
"Toda Escritura Divina é também útil para ensinar, para admoestar, para corrigir, para instru~r
na justiça: a fim de que o homem de Deus seja
perfeito, preparado para toda obra boa."
Se todos entendessem e fizessem das Sagradas Escrit~ras a luz para os seus caminhos, certamente que estaríamos vivendo num mundo bem melhor, e, particularmente, este nosso País estaria em rumos bem mais estáveis, vivendo a igualdade e a solidariedade; o bem {f
a concórdia; o respeito e a honestidade; teríamos, então, paz, progresso e justiça.
.
O Livro Sagrado merece ser estudado e meditado,
detalhe~,
aprendido e ensinado, vivido em seus mínimos
e jamais sua leitura relegada a segundo plano, pOIS
é a palavra de Deus escrita e expressa em sua plenitude,
a vontadc de Deus para com os homcns.
Pccam os quc não crêem em sua Santa Mensagem.
Perdem-se eternamente os que rejeitam os seus ensinamentos c doutrinas. Erram ?s que a consi?eram m~nos
digna, os que a combatem ou a menosprezam, .am~a
os que lhe deferem a condição de lendas Oú de hlstóna
perdida no tempo e no espaço.
"Vemos, agora, por um espelho, ~m enigma.".
Esse livro, o mais lido da história da humamdade,
pode ser sintetizado na trilogia teologal.
"Fé, Esperança e·Amor."
Esperamos que seja sempre o nosso guia, o nosso
fanal e caminho da redenção do nosso País.
Era o que tínhamnos a dizer, SI. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavp ao nobre Deputado Celso Dourado,
que falará pelo PMDB.
O SR. CELSO DOURADO (PMDB - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
dia de ontem foi realmente muito significativo para toda
a cristandade e para toda a Humanidade. A Bíblia é
um livro que traz relevante mensagem para a fé e para
a vida de todos os homens. Nós, da Tradição Cristã
Reformada, centralizamos nossa vida religiosa na Bíblia. Não a tomamos como um talismã, rrém a interl1fetamos de maneira minuciosa. mas a 'consideramos o
livro da fé, da esperança. A Bíblia nãQ é um livro científico, ainda que a sua mensagem não seja aniicientífica.
A Bíblia não é um livro de filosofia. A Bíblia é um
livro que fala dos atos de Dens Ija História da Humanidade, contada, às vezes, em linguagem simples e poética, típica da mentalidade judaica. .'
O pensamento judaico sempre foi expresso através
de figuras, uma linguagem pictórica, às vezes simbólica,
diferente da dos gregos, mais dados à espcculação, à
filosofia e, por isto, conhecidos como um povo da cultura de muitos livros, enquanto que, na antigüidade, se
dizia que os judeus eram um povo de um livro só.
O Velho Testamento não é difcrente do Novo. Também o Velho Tcstamento tem a sua mensagem centralizada na pessoa de Jesus Cristo, porque está centralizada nos atos de Deus dentro da Histórica, atos para
~alvação, atos de amor, atos de justiça.
O Novo Testamento é o complemento do Velho,
A Bíblia é um livro só, onde se descrevem realidades
as mais diferentes. Não temos de lê-la preocupados
em encontrar harmonia com as grandes conquistas da
ciência, porque não é um livro científico. Temos de
lê-la em busca de alimento para o espírito, de comprcen-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Dezembro de 1989
"

der a História da Humanidade, vista através da perspectiva de Deus, Deus Senhor <;Ia História, Deus presente
na história do homem, Deus expressando seu amor pelos atos de justiça, de criação e de restauração da própria
Humanidade. Nisso nos centralizamos, especialmente
nós, da Tradiçaõ Cristã Refonnada, a chamada tradição
protestante.
.
No Brasil, os protestantes sempre foram conheCidos
como "bíblias", No Estado de V. Ex', SI. Presidente,
no passado, os pernambucanos falavam muito dos protestantes como "os bíblias", quando não usavam termo
mais pejorativo: "bodes". Aliás, Emil Leonard descreve isso de maneira até humnorista, numa quadra que
era' repetida em Recife: "No Beco do Hotel, ninguém
mais pode passar, com bodes e bodinhas, todos eles
a berrar". Era uma caricatura da tradição protestante,
da tradiçaão evangélica, que faz o culto, que lê a Bíblia
ao ar livre.
A preocupação em ler a Bíblia marcou profundamente a maneira de expressannos nossa fé, e marcou
sem dúvida alguma o próprio desenvolvimento da comunidade, pois todos os que se convertiam sentiam
a necessidade de ler o Livro, porque o Livro ocupa
um lugar <1e destaque, central na liturgia, no culto de
adoração e o analfabeto era desafiado, assim que se
encontrava com Cristo, a aprender a ler para poder
ler a Bíblia. Não com a preocupação com a forma,
porque, como livro, é igual aos outros, é escrito em
papel, tem uma c:wa que reveste as diversas páginas.
Mas a Bíblia é o Livro, é diferente de qualquer outro,
único i no sentido de que revela a mensagem e os atos
de amor de Deus, os atos de justiça.
A Bíblia fala da paz, mas complementa a mensagem
da paz falando de justiça. Não há paz sem justiça. Encontramos claramente essa mensagem desde o Velho
ao Novo Testamento.
Esta data é bastante significativa e, como representante da comunidade cristã reformada, da tradição presbiteriana, deixo minhas palaras e meu entusiasmo, esperando que esse Livro, cada dia mais, se torne presente
na História do nosso povo e, sobretudo, além de ficar
exposto na Câmara dos Vereadores, nas Assembléias
Legislativas ou no Congresso Nacional, que sua mensagem atinja o coração dos brasileiros e que todos nos
encontremos com o Deus único e verdadeiro, Criador
dos Céus e da Terra,' e com a mensagem viva e eficaz
revelada em Jesus Cristo. (Palmas.)

Neles encontramos princípios de justiça social, preceitos civis, penais, trabalhistas, econômicos e políticos
que permeiam nossa cultura e nossas instituições, alguns
dos quais jamais superados por qualquer outra formulação.
A exigência de retidão pessoal para governar, o dever
público de atender aos desvalidos, a condenação dos
juízcs e julgadorcs iníquos, do suborno, da opressão,
da avareza social e da falta de amor nas relações humanas em todas as suas manifestações são alguns dos temas
ali encontrados que bem caberiam em exortações contemporãneas.
Também os legisladores estão sob a mira do crivo
ético dos homens que falavam em nome de Deus, como
bem se percebe na invectiva do profeta Isaías:
"Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos
pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do
meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sr' e
Srs. Deputados, o transcurso do Dia da Bíblia é ocasião
das mais propícias à reflexão e à renovação dos valores
espirituais.
Na Bíblia Sagrada, Velho e Novo Tcstamentos, estão
cristalizados mais de cinco milênios de cultura, vivência,
sabedoria prática e formulações metafísicas. Livro mais
traduzido e lido na História da Humanidade, contém
relatos reveladores dos dramas, questionamentos e angústias dos homens na busca de um sentido superior
para a vida e de orientação ética segura para as relações
sociais. Seus heróis trazem a marca indelével da fragilidade humana, apenas superada quando movidos pelos
ideais mais fundamentais e significativos, do amor a
Deus c ao próximo, da verdade, da justiça e da misel1córdia.
Não é, pois, um frio tratado de teologia sistemática.
Ao contrário, é o relato de vidas, de conflitos pessoais
e históricos, de sucessos e fracassos, do amor e da justiça
de Deus manifestados aos homens de forma concreta,
existencial. Regra de fé para os cristãos, como palavra
de Deus revelada, a Bíblia Sagrada é hoje um documento que pertence à Humanidade, inspirador de filósofos, juristas, sociólogos e de todos quantos buscam
respostas aos anseios fundamentais da alma humana.
Em tempos marcados pelo materialismo, pelo consumismo e pela massificação dos indivíduos, causa maior
de sua solidão, as Escrituras Sagradas pennanecem como um libelo lavrado contra o aviltamento da condição
humana, moral, material ou espiritual, condenando fortemente toda visão de mundo e do homem que o destitua de sua condição de ser livre, responsável, digno
e capaz de atingir, nesta vida, realização plena de suas
aspirações.
Não é outro o conteúdo da pregação dos profetas
veterotestamentários ou dos ensinos apostólicos.

Senhores, os órfãos e viúvas desta nossa grande Nação têm os seus olhos, esperanças e auseios postos sobre
nósl
Tementes ou céticos, não podemos fugir de tal chamamento.
Celebrar o Dia da Bíblia significa, justamente, estarmos atentos ao seu conteúdo ético-religioso, focalizando preceitos que, submetidos ao crisol de incontáveis
gerações humanas, provaram seu insuperável valor como balizadores do comportamento pessoal e social.
Finalmente, comemorar o dia consagrado às Sagradas
Escrituras implica destacar sua figura central para o
cristianismo: Jesus Cristo.
Nestes dias que antecedem o Natal, data máxima
da cristandade, é próprio meditar acerca da figura incomparável do Filho de Deus.
. Ser divino ou gênio humano, profeta de Deus ou
expoente da sabedoria oriental, mito ou história, Jesus
representa o elo rompido entre a divindade e o profano,
encarnando em si mesmo toda a dialética desse encontro.
Deus encarnado ou Filho do Homem, como costumava referir-se a si mesmo, seus ensinamentos ocupam
o ápice de toda preceituação ética e moral jamais concebida, pregando o amor ao semelhante, o perdão aos
inimigos, o altruísmo e o rompimento de todos os preconceitos e barreiras entre os povos.
Ao associar-se às comemorações do Dia da Bíblia,
esta Presidência formula votos de que a fraternidade
cristã possa presidir nossos gestos e palavras, monnente
aqueles revestidos do poder derivado de nosso mandato
popular, para que dotemos nosso País de leis justas,
retas e condizentes com o espírito cristão de nossa gente.
O Sr. João Paulo - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR, JOÃO PAULO (PT - MG. Scm revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, hoje
deverá chegar à Comissão de Orçamento o relatório
final do Orçamento da União para 1990.
Representante do Partido dos Trabalhadores naquela
Comissão. pudemos abordar aspectos do Orçamcnto
que achamos extremamente perversos. Sabemos quc
os países desenvolvidos gastam importâncias substanciais no orçamento de suas Forças Annadas. mas, paralelamente, também gastam, proporcionalmente, importâncias muito maiores na área social. Constatamos uo
Orçamento de 1990 o crescimento brutal nos invcstimentos para os Ministérios militares, enquanto se processa esvaziamento monstruoso dos setores sociais.
Na referida Comissão, além dos Deputados que representam o Partido dos Trabalhadores, destaco o esforço ingente, a luta perseverante do ilustre Deputado
Osvaldo Coelho. O colega tem sido pertinaz, contundente em suas manifestações, dizendo que é imoral e
desonesto o tratamento que o Executivo dispensa à
educação no Brasil.
Leio, para que conste dos Anais da Casa, matéria
assinada pelo nobre Deputado Osvaldo Coelho e divulgada pela "Gazeta Mercantil" desta segunda-feira. vazada nos seguintes termos:

p<:?;e~brod~

1989.

"NA EDÚCAÇÃO DO BRASIL, OS POBRES
FINANCIAM 'OS RICOS
O maior desastre da administração pública brasileira reside no setor educacional. A educação é,
das prioridades, a mais esquecida e o problema
educacional brasileiro dilui-se no dia-a-dia das instituições públicas.
Enquanto nospaíses desenvolvidos se gasta entre
6 e 7% do PIR em educação, o Brasil aplica apenas
2,8% do seu!PIB para manutenção e desenvolvimento do ensino, fazendo, assim, parceria com
a Guat«mala, Filipinas, Uganda, Paraguai, Haiti
e Nigétia.
Além de investirmos pouco em educação, gastamos muito mal. No mundo inteiro o poder público
concentra seus dispêndios no ensino de massa, ou
seja, na educação fundamental e no ensino técnico.
A União Soviética, por exemplo, aplica em educação 35 milhões de rublos, sendo 6 milhões para
as universidades e 29 milhões no ensino técnico
fundamental.
No Brasil temos uma pirâmide educacional invertida, o que é imoral, desonesto e injusto. Gasta-se no ensino universitário em prejuízo das pessoas simples e pobres.
A emenda Calmon (artigo 212 da Constituição)
vincula um percentual de 18% da receita paga pelos
contribuintes à União para o ensino. Ocorre que
cerca de 80% destes recursos são alocados para
as universidades, em detrimento daquilo que é fundamental para o sólido desenvolvimento de um
país, que é o dever de criar um povo saudável,
que saiba ler, escrever e que tenha consciência de'
sua cidadania.
Nossas universidades públicas oferecem cursos,
diurnos que sãó freqüentados por 94% de alunos
ricos, ou seja, provenientes de colégios particulares, caros e de boa qualidade, enquanto os pobres
são obrigados a trabalhar durante o dia e, se puderem, estudar a noite em universidades particulares.
No fim do século XX o analfabetismo revoga
a Lei Áurea, discriminando patrícios, tirando-lhes
a dignidade da vida. Vivemos numa época em que
todos devem ter uma vida digna! O analfabetismo
é irmão gêmeo da pobreza e sua corte é de misérias,
conseqüentemente, incompatível com a modernidade.
É importante saber: de cada 100 crianças brasileiras que ingressam no primeiro grau, menos da
metade ultrapassa a primeira série e só 12% conseguem chegar ao fim, ou seja, à 8' série. Na Coréia,
de 100 alunos que entram no primeiro grau, 93
chegam ao final do segundo grau.
A mesma Constituição da emenda Calmon nos
traz um grande avanço para o sistema educacional
brasileiro. Trata-se do artigo 60 das Disposições
Transitórias, que manda direcionar 50% dos recursos provenientes do art. 212 para a alfabetização
e o ensino fundamental. Todavia, casuisticamente,
este preceito constitucional não foi observado no
Orçamento da União do ano que se encerra e corre
o, risco de não se~ cumprido no orçamento que
ora está em tramitação no Congresso.
Seria muito bom que pudéssemos gastar muito
em todos os níveis de ensino, mas, se não é possível,
vamos priorizar para fazer justiça e desenvolvermos o País."
.
Portanto,· fica entregue às traças o contido no art.
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
que determina que cinqüenta por cento da verba da
e,ducação sejam destinados à erradicação do analfabetismo no Brasil.
.
O nobre Colega Osvaldo Coelho tem plena r8;zão.
Presto, pois, merit6ria homcnagem a esse Parlamentar
ilustrc, por sua atuação na Comissão Mista de Orçamento.
.
lx - ENCERRAMENTO

Ó St:: Presidente (Inocêncio Oliveira)'- Nada mais
havendo à tratar, vou encerrar a .s_~~§ão.
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

.
Acre
Francisco' Diógenes :-.rDS; Rubem Branquinho PL.
.
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Amazonas
Beth Azize - Eunice Michiles - PFL; Ézio Ferreira
- PFL; Sadie Hauache - PFL.
Rondônia
José Guedes - PSDB; Raquel Cândido Rita Furtado - PFL.

PDT;

Pará
Ademir Andrade - PSB; Aloysio Chaves - PFL;
Arnaldo Moraes - PMDB; Asdrubal Bentes PMDB; Carlos Vinagre - PMDB; Dionísio Hage PRN; Fausto Fernandes - PMDB; Fernando Velasco
- PMDB; Gerson Peres - PDS; Jorge Arbage PDS.
Tocantins
Alziro Gomcs Júnior - PRN.

PFL; Ary Valadão - PDS; Freire
Maranhão

Antonio Gaspar - PMDB; Edivaldo Holanda PCN; Eliézer Moreira - PFL; Enoc Vieira - PFL;
Eurico Ribeiro - PRN; Francisco Coelho - PDC;
Haroldo Sabóia - PMDB; Jayme Santana - PSDB;
José Carlos Sabóia - PSB; José Teixeira - PFL; Mauro Fecury - PFL; Victor Trovão - PFL.
Piauí
Átila Lira - PFL; Manuel Domingos - PC do B;
Mussa Demes - PFL; Myriam Portella - PDS; Paulo
Silva-PSDB.
Ceará
Bezerra de Melo - PMDB; Chagas VasconcelosPMDB; Carlos Virgílio - PDS; César Cals Neto PSD; Etevaldo Nogueira -,PFL; Expedito Machado
-PMDB; Firmo de Castro -PMDB; Iranildo Pereira
- PMDB; Luiz Marques - PFL; Moema São Thiago
- PSDB; Orlando Bezerra - PFL; Osmundo Rebouças - PMDB; Raimundo Bezerra - PMDB.
Rio Grande do Norte
Flávio Rocha - PRN; Iberê Ferreira - PFL; Ismael
Wanderley - PTR; José Bezerra Marinho - PMDB'
Ney Lopes - PFL.
'
Paraíba
Adauto Pereira - PDS; Aluízio Campos - PMDB'
Edivaldo Motta - PMDB; Edme Tavares - PFL;
Evaldo Gonçalves - PFL; João da Mata - PSDB:
'
José Maranhão - PMDB; Lúcia Braga - PRJ.
Pernambuco
Cristina Tavares - PSDB; Fernando Lyra - PDT;
Gilson Machado - PFL; Gonzaga Patriota - PDT;
Harlan Gadelha - PMDB; Horácio Ferraz - PSDB;
José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra - PFL;
José Moura - PFL; José Tinoco - PFL; Marcos Queiroz - PMDB; Maunlio Ferreira Lima - PMDB; Osvaldo Coelho - PFL; Oswaldo Lima Filho - PMDB;
Paulo Marques - PFL; Ricardo Fiuza - PFL; Roberto
Freire...,... PCB; Wilson Campos - PMDB.
Alagoas
,Albérico Cmdeiro - PFL; Antonio Ferreira - PFL;
Eduardo Bonfim -PC do B; Geraldo Bulhões- PRN;
José Costa - PSDB;' José Thomaz Nonô - PFL; Renan
Calheirps - PRN; Roberto Torres - PTB.
Sergipe
Acival Gomes - PSDB; Bosco França - PMDB;
Cleonâncio Fonseca - PFL; újenal Gonçalves'PMDB; Leopoldo S'Quza - PMDB.
Bahia
Benito Gama - PFL; Domingos Leonelli - PSB;
Fernando Santana - PCB; Haroldo Lima - PC do
B; Jairo Azi.-; PDC; Joaci Góes - PMDB; Jorge
Medauar - PMDB; José Lourenço - PDS; Jutahy
Junior~PMDB; Leur Lomanto - PFL; Lídice da Mata

Terça-feira 12

15203

- PC do B; Luiz Vianna Neto - PMDB; Manoel
Castro - PFL; Marcelo Cordeiro - PMDB; Mário
Lima- PMDB; Miraldo Gomes - PDC; Nestor Duarte - PMDB; Raul Ferraz - PMDB; Sérgio BritoPRN; Uldurico Pinto - PMDB; Virgildásio de Senna
-PSDB,
Espírito Santo
Hélio Manhães - PMDB; Jones Santos Neves PL; Lezio Sathler - PSDB; Lurdinha Savignon - PT;
Nelson Aguiar - PDT; Pedro Ceolin - PFL; Rita
Camata - PMDB.
Rio de Janeiro
Arolde de Oliveira - PFL; Brandão Monteiro PDT; Carlos Alberto Caó - POT; César Maia - PDT;
Doutel de Andrade - PDT; Edmil~on Valentim PC do B; Ernani Boldrim - PMDB; Fãbio Raunheitti
- PTB; Feres Nader - PTB; Francisco Dornelles PFL; Gustavo de Faria - PRONA; Jayme Campos
-PRN; Jorge Gama-PMDB; Jorge Leite-PMDB;
José Carlos Coutinho - PL; José Maurício - PDT;
Luiz Salomão - PDT; Lysâneas Maciel- PDT; Márcia
Cibilis Viana - PDT; Márcio Braga- PMDB; Messias
Soares -PMDB; Miro Teixeira-PDT; Nelson Sabrá
- PRN; Osmar Leitão - PFL; Oswaldo Almeida PL; Paulo Ramos - PDT; Roberto Augusto - PL;
Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Cezar CoelhoPSDB; Rubem Medina - PRN; Sandra Cavalcanti PFL; Sérgio Carvalho - PDT; Sotero Cunha - PDC;
Vivaldo Barbosa - PDT; Vladimir Palmeira - PT.
Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB; Aloísio Vasconcelos PMDB; Álvaro Antônio - PMDB; Alysson Paulinelli
- PFL; Bonifácio de Andrada - PDS; Carlos Cotta
~PSDB; Carlos Mosconi -PSDB; Christóvam Chiaradia - PFL; Dálton Canabrava - PMDB; Elias Murad - PSDB; Genésio Bernardino - PMDB; Ibrahim
Abi-Ackel - PDS; José Santana de Vasconcellos PFL'; José Ulísscs de Oliveira - PMDB; Leopoldo Bessone - PMDB; Luiz Leal - PMDB; Mário Assad
- PFL; Mário de Oliveira - PRN; Maurício Campos
- PL; Mauro Campos - PSDB; Melo Freire PMDB; Milton Reis - ; Octávio Elísio - PSDB; Oscar
Corrêa - PFL; Paulo Almada - PMDB; Paulo Delgado - PT; Raimundo Rezende- PMDB; Raul Belém
- PMDB; Roberto Brant - PMDB; Robcrto Vital
- PRN; Ronaldo Carvalho - PMDB; Ronaro Corrêa
- PFL; Saulo Coelho - PFL; Sérgio Naya - PMDB;
SJ1vio Abreu - PDTVirgmo Guimarães - PT.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PRP; Afif Domingos
- PL; Agripino de Oliveira Lima - PFL; Airton Sandoval- PMDB; Antônio Perosa - PSDB; Antônio
Salim Cu~iati - PDS; Aristides Cunha - PSC; Arnaldo
Faria de Sá - PRN; Arnold Fioravante - PDS; Bete'
Mendes - PMDB; Caio Pompeu de Toledo - PSDB;
Cunha Bueno - PDS; Del Bosco Amaral - PMDB;
Delfim Netto - PDS; Dirce Tutu Quadros - PSDB;
Dorcto Campanari - PMDB; Ernesto Gradella - PT;
Fábio Feldmann - PSDB; Farabulini Júnior - PTB;
Fausto Rocha - PRN; Fernando Gasparian - PMDB;
Florestan Fernand,rs - PT; Francisco Amaral PMDB; Gastone Righi - PTB; Geraldo Alckmin Filho
- PSDB; Gerson Marcondes - PMDB; Gumercindo
Milhomem - PT; Hélio Rosas - PMDB; Jayme Paliarin - PTB; João Cunha - PST; João Herrmann Neto
-PSB; João Rezek-PMDB; José Camargo -PFL;
José Genoíno - PT; José Maria Eymael- PDC; José
Serra - PSDB; Koyu Iha - PSDB; Leonel JúlioPPB; Luiz Gushiken - PT; Luiz Inácio Lula da Silva
-PT; MendesBotelho-PTB; Nelson Seixas-PDT;
Plínio Arruda Sampaio - PT; Ralph Biasi - PMDB;
Ricardo Izar - PFL; Samir Achôa - PMDB; Sólon
Borges dos Reis - PTB; Theodoro Mendes - PMDB;,
Tidei de Lima - PMDB; Tito Costa- PMDB; Ulysses
Guimarães - PMDB.
Goiás
Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Jesus PMDB; Genésio de. Barros - PMDB; Iturival Nasci-
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mento -PMDB; Jalles Fontoura-PFL; José Gomes
- PRN; Luiz Soyer - PMDB; Mauro MirandaPMDB; Naphtali Alves de Souza - PMDB; Pedro Canedo - PFL; Tarzan de Castro - PDC.
Mato Grosso
Antero de Barros - PMDB; Joaquim Sucena PTB; Jonas Pinheiro - PFL; Júlio Campos - PFL;
Osvaldo Sobrinho - PTB; Percival Muniz - PMDB;
Rodrigues Palma - PTB; Ubiratan Spinelli - PLP.
Mato Grosso do Sul
Gandi Jamil - PFL; Ivo Cers6simo - PMDB; Jo~é
Elias -·PTB; Juarez Marques Batista - PSDB; Plínio
Martins - PMDB.
Paraná
Airton Cordeiro - PFL; Alarico Abib - PMDB;
Alceni Guerra - PFL; Antônio Ueno - PFL; Basilio

Villani - PRN; Borges da Silveira - PDC; Ervin Bonkoski - PTB; Hélio Duque - pMJjB; Jacy Scàiiagiitta
- PFL; José Carlos Martinez - PRN; Matheus Iensen
- PMDB; Mattos Leão - PMDB; Maurício Fruet
- PMDB; Maurício Nasser - PMDB; Max Rosenmann - PL; Nelton Friedrich - PSDB; Nilso Sguarezi
-PMDB; Osvaldo Macedo -PMDB; Paulo Pimentel
- PFL; Renato Bernardi - PMDB; Renato Johnsson
- PRN; Santinho Furtado - PMDB; Sérgio Spada
- PMDB; Tadeu França - PDT; Waldyr Pugliesi PMDB.

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis - PDS; Artenir Werner
- PDS; Eduardo Moreira - PMDB; FranciscIt Küster
- PSDB; Geovah Amarante - PMDB; Henrique C6rdova - PDS; Luiz Henrique - PMDB; Neuto de Con-
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to - PMDB; Ruberval Pilotto -PSDB.

PDS; Vilson Souza

Rio Grande do Sul
Adylson Motta - PDS; Antônio Britto - PMDB;
,Arnaldo Marangon - PT; Floriceno Paixão - PDT;
Hermes Zaneti - PSDB; Irajá Rodrigues - PMDB;
Ivo Lech - PMDB; Jorgc Uequed - PSDB; Osvaldo
Bender - PDS; Paulo Paim - PT; Rospide Netto
- PMDB; Ruy Nedel- PMDB; Telmo Kirst - PDS'
Vicente Bago - PSDB.
'
Amapá
Eral~o

Trindade - PL; Raquel Capib",ribe -PSB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerro
a Sessão, designando para amanhã, terça-feira, dia 12,
às 13h30mín, a seguinte

ORDEM DO DIA

5
PROJETO DE DECREI'O LEGISLATIVO N." 147-A, DE 1989
(Da. Comissão de Ciência e Tecnolcgia, Comunicação e Informática)

MATlmIA SOBRE A MESA
Requerlmento do Sr. Adhemar de Barros Filho, Líder do PRP - SP. solici..
tando Ul:gência para a tramitação do Projeto de LeL n.o 4.068189, de S\lll. autoria.

Votaç~o em dlSCUMllo Unica. do Projeto de Decreto Legislativo n.' 147, de 1989,
Q.ue aprova o dó que renova concessii.o outorgnda à Rádio Dlfusot'& de Picos Ltda..•
para explorar serviços de radiodifusão sonOra em onda média, na Cidade de Picos.
Estado do Piau!. Tendo parecer da Comissão de Con..tltuição e Justiça e de Redação,
pela constltuclonalidade, jurldlcldade e técnica legislativa, com emenda. Relator:
Sr. Nilson Gibson.
Praz. na CU vencido em: 14-10-89

URG~NCIA

S
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.' 14B-A, DE 1989
(De. Comissão de Ciência e Tecnolcgla, Comunicação e Informática)
Votl\.çlo em discm;süo única, do PI.ojeto de Decreto Legislativo n,o 1.8. de 19B!}.
que aprova o ato que renova a conce5sáo à Rádio Heróis do Jenipapo Ltda., para
explorar serviços de radlodifu~ão ~cnoraJ em onda. média, na Cidade de Campo
Ma.ior. Estado do PiauL Tendo -parecer dn. Comissão de Constituiçw e Justiça. e de
Redação, pela COlL'ltltuolonalldado, Juridicidade e têcnlca Legislativa. Relator: Sr.
Nilson GIbson.
Prazo na CU ,.encido em: 14-10-89

Votação

(Da

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N," 117-A. DE 1989
ComIsslI.o de CMnol.. e Teonol'Jgi", comunicação e Informática]

Votaçill>, em dlscu""ill> única, do Projeto de Decreto Legislativo n.' 117, de 1911!l.
que aprova. o ato que renova. a concessão outorgada à R.ádio Gauram; Ltda., para
explora.r servlço de radlodilusão sonora em onda. média, na cidade de Gaurama., Estado do Rio Grande do Sul. Tendo parecer tia. Coml!são de Constituição e Justiça e
de Redação. pela constitucionalidade, juridicldade e técnica. legislativa. Relator: sr.
'NiIson Gibson.·,
Prazo na CU ,.encido om: 5-9-89

J
PROJETO DE DECl:l.1!n'O LEGISLATIVO N." 140-A, DE 1989
(Da Comissão de Ciencia e Tecnolcgla. Comunicação e InformátLca)

Votaçio, em dilleussão única, do Projeto de Decreto Legislativo n." 140. de 1919,
que aprova o ato de renovação de concessão outorgada à. Rede Matogrcssense de
, EJI}lSSoras Ltda" para. explorar sen100 de radiodifusão sonora em onda média, n:l
eldade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul. Tendo parecer da Comissão de
, ConstJ.tuição e de Justiça. e Redação, pela constituciona.lidade, juridicidade e técnica
Ieglsl&tln, com emend&. Relator: sr. Nilson Gibson.
Pra~

na CD 'Vencido em: 5..9-89

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 118-A, DE 1989
Comissão, de Ciência e Tecnologia., ComunIcação e Informâtica)

Votação, em dlscuesáo única, do Projeto de Decreto Legislativo n.' 118, de 1989,
que aprova o ato que renovs a. concessão à Rãdio Princesa do Vale Ltda.., pa.ra explorar J!Ierviço de radiodltusão na. Cidade de Açu, Estado do Rio Grande do Norte.
Tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça. e de Redação, peJa. con.stltuc!OIlaUdade, juridicidade e técnica legislativa. Relator: Sr. Nilson Gibson.

prazo na CU vencld' em:

8
PROJETO DE DECRETO LEGrSLATIVO N.' 157-A, DE 1989
<Da Comissão de Ci~ncia e Tecnolcgla, Comunic9.ção e Informática.)

Votaçt\o em disctUtSão única, dI) Projeto de Decreto Legislativo n,o 157, de 1989,
que renova. a concessão cutorgada à Rádio Cida.de AM de Votuporango. Ltda.• pua.
explorar servIço de radiodifusão sonora em onda. média. na Cidade de votuporBngo.,
Estado de São Paulo. T<ê:ndo p:rrer.er· da Comissão de Ccnstitwção e Justiçal! Reda.ção, pelA. constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Relator: Sr. Nilson
Gibson.

Praz. na CD .eneldo em: 25-10-89

I

(J)g,

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.' 149-A, DE 1989
(Da. ComiE5ã~ de Ciência. e Tecnolcgia, Cl?tnunlcaQáo e Informática)
VGtação. em discussão única, do Projeto de Decreto Leci~lativo u.o 149, de 1900.
que aprova o ato de renovação de conce::s~o outorgada à Rede Eldorado de Rádio
Ltda., para explor:lt' sel'Viço de radiodifusão sonora em cnda média, na Cidade de
Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul. Tendo parecer da Comissão de Con<;.titui~o e Justiça e de Redação. pela constitucionalidade, jUIldicldade e técnica leglslati9&, com emenda. Relator: Sr. Nilson Gibson.
Prazo na cn vencido rm: 14.. 10~89

(Da

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.' 162-A, DE 1989
Comissão de Ciência e Tecuolcgia, Comunicação e Informática)

Votaçlio, em dlllCussão única, do Prcjeto de Decreto LegIslAtivo n." 162, de 1999,
Que Iprova o a.to que renova. a concessão outorgada. à Aecofaba. Radiodi!us&o Ltda.,
para explorar eervlço dc radlodlfU'll.o eOllora em ontlll média, na Cidade de R13Cho
de Santana. Estado da Bahia. Tendo parecer da Conl!,.iío d. Constltulçill> e JUStiça e de Redação, pela constltuctonalldade, JuridicIdadc e técnica legislaUya.
Relator: Sr. Nilson Gibson.
_ . na eu .oncldo em: 25-10-89

1~-10-89

10
PROJETO DE DECREI'O LEGISLATIVO N." l3B-A, DE 1939
(Da Cumlssão.de Ciência e Tecnol:gla, Comunicação e Infonnátical
C

(J)Q

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.' ·121·A, DE 1989
COn)lssão de CIência e Tecn!>logla, comuruc'ção e Informática)

Votação, em discussão única. do Projeto de Decreto LeglslatLvo n.' 121, de 1919.
que aprova o ato que renova a. concessão de outorga. à. Rádio Cultura de Várzea Ale..

cre Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade
, de Vá.rzea Alegre, Estado do Ceará. Tendo parecer da·Comissão de Constituição e
JustIça e de Redação. pela consmaclonalldade, jurlcllcidade e têcnJca leglslat:ra.
Relator: Sr. NU,ou Gibson.
Pruo na cn vencido em: }4-10-89

Votaçio, etn discussão única, do Projeto de Decreto Leglsla.tivo D.a 136, de 1989,
Que aprova o ato Clue outorga. permlss~o li Rádio Areia Dourada Ltda., para explorar serviço de radiodifusão MnQra na Cidade de Cabedelo. Estado da Paralba. Ten.
do parecer da. Comissão de Constituição e Justiça. e ele Redação, pela constttuclo.
nalldade, jurldieidade e técnica legisla Uva. com ementlll. Relator: Sr. Nilscn Glblon.

1'ru. ""'e1~o na

eu em:

5-9,89
11

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.' N." l~l-A, DE 1989
(Da ComJss§o de Cl~ncl.. e Tecn,ologla, Comunicação e Informática)
Votaçt.o, em diSOussão 1ínlca, do Projeto de Decreto Leglslatlvo n." H1, de 19B9,
que aprova o ato que outorga c.nce..ão I. Rádio TV Independência Ltda., para

.Dezembro
. de 1989
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explorar serviço de radiodifus:âo de sons e imagens (televisão) na Cidade de Tcledo,
Estado do P.uaná. Tendo parecer da Comissão de COllitituição e Justiça e de Reda..
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica. legislativa. Relator: Sr.'NilSon
Gibsun.
Prazo vencido na. un em: 5..9..89
12

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 142-A, DE 1989
(Da Comissão de Ciência. e Tecnol::.gia, Comunicação e Informática>

Votação. em discussão única, do Projeto de D~creto Legislativo D.o 142. de 1939.
que aprova o ato que outorga pennlssão ti, Fisfrnn - Sistema. de Comunicaçáo Alto
São 'Francisco Ltda.• para. explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 5Cm direito de
exclusividade. serviço de radiodifusão ranora em freqüência modulada, na Cid:1de
de Pompeu. Estado de Minas Gerais. Tenda parecer da. Comissã.o de Constituição e
Justiça e de Rodação pela cOll5tltuclonal1d.de, juridicidado e técnica legislativa.
Relator: sr. Nilson Gibson.
Prazo vencido na. CD em: 5-9..89
13
(Da

PPo.OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o IH-A, DE 1989
Comissão de Ciência e Tecnoltgia1 Comw1icação e Irúormú,tica)

Votaçáo, em discussão única. do Projeto de Decreto LegIslativo n.O IH, de
1989. que aprova. o ato Q.ue outorga perrnh:ão à Rádio Cidade de Sumé Ltda.• para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem cUr.eito de exclusividade, serviço de
radiodifusão' sonora em freqüência. modulada. na Cidade de Cuité, Estado da Paraíba.; contra. os votos dos Srs. Lysâneas Maciel, José Carlos sabóia, Gumercindo
Milhomem e abstenção do Sr. Antonio Bl·itto. Tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e do Redação, pela oonstitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. Relator: Sr. Nilson Gib!on.
Prazo 'Vencido na CD em: 14-9-89

11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 12l5..A, DE 1989
(Da Comlosio de

CI~ncl..

e Toenolc gla, Comunloação e Informá.tlca)

Votaçlio, em dlscusslio 1lnlca. "do Projeto de Decreto LegislatIvo n,o 125, de 1989,
que aprova o ato que outorga concessão à aCE TV Xanxerê Ltda., para exploru
Ilerviço de radlodlfusfi.o de .cns o Imagcn. (tolevlsão) na Cidade do xanxerê. Estado
de Santa. Catarina.. Tendo parecer da ComisslÍo do Constitlúção e Justiça e de
:Redação, pela oonstltuclonalidade, Jurldicidade e téonloa legislativa, :Relator: sr.
Nlizon Gibson.
Pra. . .onoldo na

cn

em: 14-9-89

PROJETO DE DECRETO LEOISLATIVO N.o 126-A, DE 1989
Comisslio de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In!ormá.t1ca)

(D&

Votação, em dlscusS§o única, do Prejeto de Decreto LeglsJlltlvo n.o 126, de 1989.
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio e Televisão Imagem Ltda.• pare.
explorar. pelo prazo de 15 (qutnz~) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
racUodifusAo de sons e imagens (televisúo), na Cidade de Paranavlli. Esl.'l.do do
Paraná. Tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constituciCrllalldade. jurldlcldade e técnica legislativa. Rela~or: Sr. Nilson Gibson.
PraIO .encido na CD em: 14",:9-89

16
PPo.OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 135-A, DE 1989
(Da Comissão de Clêncla e TEcno]c.gla, Comunicação e Informáttca)
Votação. em discussão iinlcR., do Projeto de Decreto Legislativo D.e 135, de 1989,
que aprova o ato que outorga conces.<:;áo à Organização Kimur::o.-Nakaya de Radiodi·
fm6.o Ltda.. para explorar serviços de rc.dlodifusão sonora, ne. Cidade de Bastos,
Estado de São Paulo. Tendo parecer da Comissáo de ConstituiçáD e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. R~lator: 3r.
NUsoll Gibson.
Pra-,;o venefdo

Da.

cn

em: 14-9-89

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 137-A, DE 1989
(Da

Comissão de Ciêncla e Tecnolcgla, Comunicação e Intol'wática)

Votação. em discu~ão únIca, do Prcjeto de Decreto I..egislatlvD n. o 137, de 1939,
que aprova o ato QUo outorga permi<são a Rádio Cidsde FM de Lauro Müller Ltda.,
para explorar serviço de radiodifU!áo sonora, na Cidade de Lauro ]rIUl1er. Estado de
Santa Catarina. Tendo parecer d:l Comissão de Constituição e JU:itiça e de Redação pela. constitúciOnal1dade. juridlcidade e técnica legislativa com emenda. Relator: Sr. Nilson GIbson.
Prazo vencido na

cn

em: 14-9-89
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 138-A, DE 1989
(Da ComIssão do Ciência e Tecnologia. Comunloaçfi.o e lJJionnátlca)
Votação, em' discussão única, do projeto de Decreto Lel;l!illltivo n.o 138, de 1989,
que aprova o ato que outO'Iga. permissão à Rndlo Esmeralda Ltda., para explorar,
pelo prazo de 10 (dez) ancs, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora. em freqüência modulada, na. Cidade de vacaria, Estado do Rio Grande do
Sul. Tendo parecer da comies:1o de Constituição e Justiç:J. e de Reaação pela constltuclonaUdade, juril:licldade e técnica legislativa. Relator: sr. Nilson Gibson.
Prazo venoido na

cn

em: 16-9-89

zo
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 143-A, DE 1989

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
Votação, em discussão úni~a. do Projeto de D.acreto Legislativo n.o 143. de 1989
que aprova o- ato que outorga permissão li Ssociedade A1!redense de Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Alfredo ChavoCs,
Estado do Espírito santo. Tendo parecer da Comissão da Constituição e Justiça e
de Redação pela. constituclono.lidade, juridicidade e têcnica leglslati\o·a. Relator: Sr.
Nu.on Gibson.
Prazo vencido na. CD em: 16-9-89

%1
PPo.OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 145-A, DE 1989
(Da Comissão de Ciência. e Tecnologia., Comunicação e In!onnática)
votação; ero discussão única, do Projeto de Decreto Legislativo n,o '145, de 1939,
que aprova o ato que outorga permissáo à. Melodia - Sistema Ca:p<llinhense 'de Rs.dic1ifusâo Itda., para. explorar .serviço de rndjodifm:ão sonora na Cidade de CapeUnha. Estado de Minas Gcrafs. Tendo pareCEr da Comissáo de Constltuição e
Justiça. e de .Redaçáa pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Relator: Sr. Nllson Gibson.
Prazo vencIdo na.

cn

em: 16-9-89

:I:l

PROJETO DE DECREi'O LEGISLATIVO N.o 141l-A, DE 1999
(Da Comissão de Ciênoia e Tocnologla, Comunicação e In!ormó,tlca)
Votação, em discussão única., do Projeto de Decreto Legislativo n.o 146', de 1989,
Que aprova o ato Que outorga permissão & Rede Gerals de Comunicação Ltda., para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cl.:lade de C~romandel, Estado de
MlnBs Gerais. 'rendo parecer da Comissão de Con5titulçfio e Justiça e de Redação
peJa constltuoionalldade, jurldicidado e lécnlca legislativa. Relator: Sr. NUson
Gibson.
Praw vencido na CD em: 16-9-89
%3

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 128-A, DE 1989
·(Da Coml.ssão .de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
V:otação, em disCussão ~nlc", do Projeto de Deoreto. Legislativo n.o 128, de
1989, que aprova o ato que outorga permissão à. Villa do Cendo FM Ltda., para
explorar, 'Pelo prazo de 10 (dez) anos, s~m direito de exclUSIvidade, J::erviço de radiodIfusão sonora em freqüêncill mOdulada. na Cidade de Olinda, Estado de Pernambuco. Tendo par;;:cer da Comissão de ConstituIção e Justiça e de Redaçáo pela
oo""titucional1dado, jurldicldnde e técnica legislativa. Relator: Sr. NlIson Gibson.
Frazo na CU vencido em: 21-9-89

U
PROJETO DE DECPo.ETO LEGISLATIVO N.o 129-A, DE 1989
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicaçlio e In!ormó.tioal
Votação, em diSCU5..o;ão única, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 12l}, de 1989,
que aprova o ato que outorga pennissão à Rádio Divinal FM Ltda., para explorar,
pelo prazo àe 10 (dcz) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radjodifusão
sonora em freqüência modulada, na. Cidade de Formiga, Estado d.e Minas Gerais.
Tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pela. consUtucionelidade, juridlcidade e técnica legislativa. Relator: Sr. Nilson Gibson.
Prazo na CU vencido em: 21-9-89

%5
PROJt:TO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 150-A, DE 1999
(Da ComIssão de Ciência e TecnologIa, Comunicação e Iniormátioa)
Votação, em discussão única, do Projeto de Decteto Legisla.tivo n.o 150. de 1989,
que aprova o ato que outorga concessão à Televisão Piratininga Ltda.. para exploração de sons -c imagens (televisão) na Cidade de Catalão, Estado de Golãs. Tenda'
parecer da Comissão de Ccnstituição e Justiça, c de Redaçáo pela constitucionalidade, Juridicidade e técnica legislativa, com emenda. Relator: sr. Nilson Glb30D.
Prazo na.

cn

vencido em: 14...10-89

11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 127-A, DE 1983
(Da.

Cornlsd.o de Ciência e Tccnolcgftl., Comunicação c Informó.ticn)

Votação,' em' discussão única., do projeto de Decreto I/.:gislattvo n.o 12'1. de

1989. que aprova o ato que outorga permisisão à Sp.nta Luzia. comunicnç,ão Ltda. t
pAra e~plorar, pelo pnl.;:Q de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão :=;onora em fre:qtiencia. mrdulnda, ne. Clda.de de~uzlània, E!'Stado 'de
Ooiá!. Tendo parecer da. Comis2áo de Constituição e Justiça e de Redação. pela
constltuc!onal1dade, jurldlcldnde e téonlca legislativa. ru.lator: Sr. Nu.on Gibson.
Prum vencIdo na

cn

em: 16-9-89

%8

PRO-JÉTO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o I51-A, DE 1989
(Da ComIssão de Ciência e Tecnologia, Comunicação o InIonnMlca)
Votação. €m discussão única, do ProjEto de Decreto Legislativo 0.0 151, de
1989, que aprova o ato que outorga concessão à Televisão Plt.nalto Central Ltda.,
para exploração do sons o imagens <televisão) na Cid.de de Perangatu, Galés. Tendo parecer da Cami:-!Cto de Constltuiçrio c JustIça e de Redação, peJa constltu.
elonalldade, Jurldlcidade e téonico JegL,I't1va, com emenda. Relator: Sr. Nilson
Olbson,
Prazo na CD yencfdo em: 14-10-89
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PROJErO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 152-A. DE 1989
(0& Comissão de Cféncla c Tecnolozil\. Comunicação .e Informntica)

SS

Vota.ção, em discussão úrúca, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 152. de 1989.
que submete à consideração do Congresso Nacionl"l r- ato que outorga pennlssáo &
PU Sudoeste Radiodifusora Ltda., para e;:f:\lorar. pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direIto d~ exclusivIdade. serviço de radiodifusão !oncrn ~m freqüênci:l modulada.
na Cidade de Pirai. Estado do R!o de Janeiro. Têlndo parecer lia Comissão de
ConstituIção e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, Jurldlcldade e técnlca
le&1:s1aUva. "Relator: Sr. NUscn Gibson.
l'ruo na CD .encldo em: 14-10-89

PROJErO DE DECRETO LEGISLATIVO N.· 185, DE 19B9
(Da. Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática>

DlscussA.o única do Prc.jeto de Decreto Legislativo n.!) 165. de 1989. que nprova
O ato que renova concessão à Televisão Ur\lguaiana Ltda.• para. explorar

~er'iiçO

de

radioditlliião de sons e imagens (televisão) na Cidade de Urugua.:ana, Estado do
Rio Grande do Sul. Pendente de parecer da Ccmíssão de Constituição C Ju:tiça. e
Redação.
36

Z8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.• 153-A, DE 1989
(Da. Comissão de Ciência. e Tecnologia Comunicação e Informática)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 141, DE 1939
(Da. Comissáo de Ciência e Tecnologia, Comunicação c Informática)

j

Votaça.o, em discus~ão única, do Projt!to de Decreto L2gislat:vo D.a 153. de 1989.
que aprova o ato que outorga permissão h Rãdio Vale do Vasa-Barris Ltda., para
~xplorar, pçlo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclw:ividade, serviço de ra
diodJfusão sonora. em onda média, no. Cidade de Jeremcabo, Estado dn Bahia. Tencio parecer da Comlstão de ConstitUição e Justiça c de Redação pela constit.uclonc.lldade, juridlctdade e técnJca legislativa. Relator: sr, Nilson Gibson.
R

Discussão única do Projeto de Decreto LegJslativo n~o 144, de 1989. que aprova
O ato que outorga concessão à Telecomunicações Campos Dour2.dos. Ltda.. pa.ra
explorar serviço de radiodifusão Eonora, na Cidade de cascavel, E~tado do Paraná.
Pendente de pare:cer da Comissão de ConstitUição e Justiça e Red.3.ção.

PI'a.zo na CD .vencido em: 14..10..89
Z9

PROJErO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 154-A, DE 1989
(Da Comissão de Ciência e Tecnc!ogla, Comunicação ~ Informática)
Votaçao, em; discussão única, do Projeto de Decr-e.to Lcglslatlvo D.o 154, de
1sm9. que aprova o a.to que outorga concessão à SPC~Sistema Paranaíba de Comu..
nicações Ltda., para exploração de 1Sons e imagens (televisão) na Cidade de Itumblara, Goiás. Tendo parecer d.e. Comissão de Ccnstituiçáo e Justiça e de Redação
pela constitucIonalidade, juridicidade e técnica. legislativa, com emenda. Relator:
Sr. Nilson Gibson.
Prazo na CD Tencidq em: 14-10-89
30
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.O 155-A, DE 19B9
(Da. Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
Votação, em discussão lmica, do Projeto de Decr~to Legislativo n.o 155. de 19Sa,
quo aprova o at-o que outorga permi!:s5.o ao sistema Rainha de Comu.."'licação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Campina. Grande. Estllda da Paraíba. Tendo parecer da Comissão de Con:;tltuiçAo e Justiça e de Re:IJ.çã:) pela con.:titucicnaI;dadil, juridicidade e técnica legislativa. Relator: Sr. NUson Gibson.
Prazo na CD vcncldo em: 14-10-69

AVISOS
I -

PROPOSIçU)ES APRECIADAS PELAS COMISSõES

Prazo de 5 ..ssões para apresentação de recurso (art. 132, I 2.' do R.L)
PROJETO DE LEI N." 3.606/89
(Do

Senado Federal)

Altcra o .rt. 137 da Lei n.· 6.404. de 15 de dezembro de 1976; tendo pnecer,
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, jurl...
dlcldBde. técnica legislativa. e, no mérito, peJa aprovação.
Prazo: de 5 a 12-12-69

n -

PROPOSIÇõES SUJEITAS A ARQUIVAMENTO, NOS
M, fi Z,o
(Prazo pf recursos -

art. 54,

DO AET.

5 sessões: de 13-12-89 a 15-2-90

§ LO) -

Projelos de Lei
N.o 1.193/68 (JORGE ARBAGEl -

Dispõe sobre o auxilio do poder público aos

herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por cr1me doloso (art. 245
da Constitulçno),
31

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." IM-A, DE 1989
ComJssão de Ciência" e Tecnolog-la, ComunJcaçãt» e Intonnn.ttc8)

(Da

Votação, em discussão ~nlca, do Projeto de Decreto Legisl.t1vo n.· 155, de 1989.

que aprova o ato que outorga pcnnlscão à srctedadc IUt.dto Slnuelo Ltda.., para
explorar. pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiod:fuFão sonora em freqUêncla modulndo., na Cidade de Carazinho, Estado do
Rio Gnndc do Sul. Tendo parecer da Comt~.'lão de Constituição e Justiça. e de
Red.ção pela constitucionalidade. Juridlcld.de e técnica Icgislativ... Relator: Sr.
N1I!on Gibson.
Prazo na CD 'Vencido em: 14-10..89

.

N.' 1.234/86 (CARLOS CARDINAL) - Dispõe sobre a remuneração nrlnIma e a
jornada de trabalho dos enfenneiros, obstetri2es, auxUlares de enfermagem e p.r-

telra.s.

'

1.'1." 1.293/89 (JOSE: YUNES) 5.IOB, de 21 de setembro de 19G6 -

Acrescenta parágrafo ao m. 94 da Lei n.·
Código Nacional de Trânsito.

N.· 1.296/BE (BENEDITA DA SILVA) adquiridos por usucapião.
''N." 1.4llG/89 (ADYLSON MorrA) dá outras provldênc1llJl.

Dispõe sobre os imóveis públicos

Dispõe sobre o

tI10

de carros oficiais, e

N," 1.490189 (MAURO MIRANDAl - Estende o disposto no art, 40 da COl1!Utulção Federal aos servldorés. regidos. pela CLT. da.':: universidades públicas e demais
instltnlçOes fedcr.ls de ensino e detennlna outr.... providências.
N." 1.535/89 (MATHEUS IENSENl -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N," 150-A, DE 1989
(na Coml.:isão de Ciência e Tecnologia, Comunicaçiio e InformâUca)

únicn. do projeto de Decr~to Legislativo n.O 160, de 1989.
Que aprova o ato Que outorga perml~!:ão à Rádio FM Itabaiana Ltda.• para ezplorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem dir~ito de exclusividade, serviço de radiodi·
'oslo sonDr2. em freqüenc.Ln. modulada, na. Cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe, Tendo prlrncer da Com:ssáo de Constituiçáo e Justiça e de Redação peia consVotação, em

TER~[QS

di~cu~são

"tucioualldade, jurldJcidade e técnica legislativa. Relator: Sr. Nilson Gibson.

Renr:: e';;,5~~v~r<,t~Rr:~o~~~:~~)(S;sse~~:~laa~~Ç:~i~~d~posto sobre a
N.o L61ll/89 (AUGUSTO CARVALHO) - Dispóe sobre a cobertura, pelo Tesouro NacIonal. dos valores relativos à dilerença entre os fatores de atualização previstos ncs arts. 15 e 17 da Lei n.· 7.730. de 31 de janeIro de 1989, e dA outrllS prondências.
N.· 1.823/B9 (NlL'>ON GmSON) -

mento de órgãos e dá' outras

"''''0 na CD .encldo em: 14-10-89

I...nta de direito autoral a gravação e

reprodução de músicas sacras e detennlna. oul;.ras providência,.,.

D;spne sobre a extinção e O restabeleci-

provld~ncia5.

N.· l.sa0/89 (GEOVANI BORGES) - P.i nova redação à letro. "b" do art. 16 da
LeI n." 7.729. de 16 de janeiro de 1989. que criou Juntas de Concil1ação e JUlga-

mento.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.· 156-A. DE 1989
(Da Comb:são d.;e Ciência e Tecnologia, Comunicação e Intormática)

Votação, em dl~clliisão única, do Projeto de Decreto Legislativo nP 158, de 1989,
que aprova o ato que outorga. concessão à. Televisi10 Capital de Fortaleza. Ltda..,
para explorar servIço de radiodifusão de sons e imagens (televIsão) na. Cidade de
Fortaleza., Esta.do do Ceará. Tendo pare~.ar da Comissão de Constituição e Justiça
e de R.dação pela eonslltuclonalldade, jurldicldade e técnlca leg1.slativa. Relator:
Sr, Nileon G!"~on, .

14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N,. 159-A, DE 1989
(Da Comissão dp Ciência e TednOlogia., Comunicação e Informática)
~m

dFsemsão l1nlca, do Prcjeto dc Decreto Le&i,lallvo n,· 159, de 1989.

que aprc"n o ato que outorga conceesão à. Rádio Vitória de Batalha Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cid.de de Batalha, Estado do PlauJ.
Tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pela. constitu...
clonaUdade, jurldicidRdc e técnica legislativa. Relator: Sr. Nilson Gibsco.
rra:o nncldo na CD em: 4-11-89

m. 27 do

N." 1.782189 (RAQUEL CANDIDO) - InstItui a ComIssão de Valores Minerais
e dá outras providências.
N.· 1.7BE/89 (RAQUEL CANDIDO) outrall providências,
N.o I.791/89 (TADEU FRANÇA) N." 1.875/89 (ÁLVARO VALLE) -

Pruo .encldo na CD em: 2-11-89

Votação,

N," 1.734/89 (GERALDO ALCKMIN FILHO) - Dá. nova redação ao
Código Penal e ao art. 8.() do Código Civil Brasileiro.

Crla a Bclsa Brasileira de Minérics e dá
Dispõe sobre .. proibição do tiro ao vôo.

Regula o uso de carros oflcia1.s,

N.· 1.903/89 (RUY NEDEL) - Acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei n."
3.807, de 25 de agosio de 1960. para atribuir aos profIssionais liberais convenlados
com. & Previdência. Social direito a férias remuneradas e a um abcno anual.
N.· 1.96UB9 (HELIO ROSAS) -

permite a conversão dos déhltos dcs estabe-

leclmentos particulares de ensino para com a Previdência Social, e deterrnlna.
outras providências.
N." 1.968/89 (PAULO MARQUES) - Dispõe sobre o af.stamento dc funcloná.rio denunciado por ato ccntrário à admlnlstrnção ptibllca federal, estadual e
municipal.
N." ~.152/89 (ANTONIO SALIM CURIATI) - TOrDA obrigat6rIa a destinação
de, no mfnimo, 30% da produção de arr_oz & comercialização de arroz integral e
dã outras providências.
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N." 2.155/89 (GERSON MARCONDES) - cria a Junta de ConcUlação e Julga.
mento l!Ill Paulinla, Elitado de São Prulo, e dá outras provIdências.
N•• 2.28~/89 [JOst SANTANA DE VASCONCELLOS) - Estabelece are..
ponsabiUdade p]enu. para o maior de 16 (dezesseiE) anos de idade.

N.• 2.419/89 (ANTONtO CAI.1:ARA) - Dispõe sobre a responsabllldade civil e
pena.l do maio! de 16 (dezesseis) anos de idad-e.
N." 2.43~/89 UNOCf:NCIO OLIVEIRA) - Estabelece normas para o jnlgamen.
to de ações indenizatórias docorrentes de erros médicos pelos c<>nsellios Regiona~
de Medicina.

TITULARES
PMDB
Celso Dourado -

Márcio Draga -

BA

Doreto Camp""arl -

AIrlon Cordeiro -

RJ

Rosárlo Congro Nelo -

SP

PFL
Salatiel Carvalho -

PR

MS

PE

PSDB
N.· 2.551189 (JmLJO ROSAS) - Dispõe !obre a asslst!ncl.. aDll herdeiros de
pe""".. vitlmadas por crime dolOSO (art. 245 da ConstituIção).

Robson Marinho -

N." 2.591189 (PAULO PAIM) tribunais do Par•.

Nelson Agu!ar -

Regula o prc...,.., de adoçio de súmulas pel""

SP

PDT
ES

PDS

N." 2.609/89 (JORGE ARBAGE) - Estabelece .. responsabllldade elvU e penal
para os maIores de 16 (dezesseis) anos de Idade.

N." 2.614/89 (HAROLDO I-,IMA) - Profl;e a. operação em território nac!onal de
qUAlquer companhia aérea. de navegação per~enc~nte D. países que pratiquem poUtlca de aparlheid.
N.· 2.698/89 (DORETO CAMPANARI) - Estende o pagamento do amparo
previdenciário a<>õ "lIW'ad03 que mantenham dependent". Inválid04.

PI'

Benedita da Silva -

RJ

PRN
Dlonlsio Hage _ PA

~l." 2. 74~/&9 (JORGE AP..BAGE) - Determina que os relógios da ECT obedeçam ao horário determinado pelo Ob:e"'atórlo Nacional.

RELAÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS NO GRANDE EXPEDIE'lTE
DEZEMBRO

N.· 2.7C8/89 (PASO COIMBRA) -

Dispõe <obre a assistência aos dependentes
carentes de P2SSORS vttim:lda, por crime dol060, na. forma do art. 245 da Constltulç~o.

Uora

Nome

14:30

Antônio de Jesus

15:00

Brandão Monteiro

16:30

FarabnllnJ Júnior

14:30

Mário LIma

N." 3.015/89 (ULDURICO PINTO) - Dispõe sobre o credenciamento. pelo
Inamps, dns entidades de saúde que menciona, e determina outras providências.

15:00

Doute1 de Andrade

N.· 3.018/89 (ULDTJ'R.TCO PINTO) outras providências.

15:30

Jalles Fontoura

14:30

WIlson Campos

15:00

Nelson Jobim

15:30

Abigail Feitosa.

11:00

Edmundo o..1dlno

1l:30

Sólon Borges doo Reis

policial, nos termos do art'. 40 da Constituição Federal.
N." 114/89 (TITO COSTA) - PcsslblUta a[""tamento de maglstrado. dirigente.

12:00

Benedlclo Monteiro

12:30

Jones Santos Neves

U -

13:00

Luiz salomão

13:30

Délio Braz

N.· 2.794/89 (GERSON MARCONDES) - Dispõe ,e]>re a criação de Vara da
Justiça Federal em Guarulho5, Estado de São Paulo, c dã outrai! providênctns.

N." 2.813/89 (RICARDO IZAR) - Acr..eenta I 2.· do art. 529 da Consolidação
claa LeI. do Trabalho.

Data

Dia lia Semana

S.a·feira

12

N." 2.837/89 (GERSON MARCONDES) - Dispõe sobre a prlsão administrativa
de operadore~ de bolsa e investidores que esp.aciflca, e dá outras providências.
3.OM/69 (ULDURICO PINTO) -

Altéra o art. 2li do Decreto n.· 55.891, de

81 de março de 19651 que regulamentou o Estatuto da Terra, e dá. outru provld!nclas.
InstItui a Funclnção RadlodUu.são pera

N." 3.005/89 (ULDURICO PINTO) ezcepelonal e dã outras provldênclM.

,

N." 3.005/69 (ULDURICO PINTO) Médica e determina outras previdências.

N." 3.118/89 (TARSO GENRO) em hospital. públicM e prlvadoo.
N.• 3.191/89 (GANDI JAMIL) -

O

Dispõe SO"'e a Cadeira de Terap!utlca.

4."·!e1ra

13

Dispõe sobre o aslJo nolitloo e determina
Pmlbe depósito prévlo para Internamento

ModUlca o art. 27 do Código Penal.

14

N." 3.300189 (HAROLDO LIMA) - DI,põe sobre a crlação de Junta. de Con·
eU1açlo e Julgamento na 5.• Região da Justiça do 'trabalho, nas cidades de Gandu
e Iblcul, Estado da Bahia.
N." 3.395/89 (PAULO ZARZUR) - Torna penelmente responsãvels os menores
entr'b -16 (dczeaseiJ;) e 18 (dezoito) anos, permitindo-lhes a. obtenção da. Carteira
Nacional de Habilitação.
N." 3.752/89 (JOSJl: CAMARGO) - Transforma 05 débitos dos estabclec!mentos
de enslno para cem a Previdência Soclal em bol,as de estudo a serem eoncedldas
aoa segurados e dependentes.

1&

6."-felra

p,.ojet.. de Lei CompleDlenlsr
N." 156/69 (LEONEL JúLIO) -

doe_.

Dlspõe ,obre a ap<lllCnladorla do funcionário

.

PROPOSIÇAO SUJEITA A ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ART.

164, • 4."
(Prazo para recurso -

p-l. 164, B Z."). 5 _os: de 12-12-69 a 15-:-00

Projeto de Lei

N.· 5.3B8I85 (SENADO FEDERAL) - Altera a Lei n.· 7.233, de 29 de outubro
de 1984, para o rim de determinar reposição salarial obrlgatória nas condlçõe. que
.speclffca.

CONGRESSO NACIONAL
A -: COMISSOES MISTAS
,1 (Art,

()om~

COMISSOES ESPECIAIS

PresIdente: senador Chaga.s Rodrlgue..

COMlSSAO ESPECIAL INlJUMBIDA DE Al'RECIAR O PROJETO DE LEI
N."1.5UB/89. QUE "INSTITUI NORl\lAS GERAIS DE PROTEÇAO A INFAN'CIA E
A JUVENTUDE E OUTROS QUE CRIAM O "ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE"
Presidente:

Deputada Sandra Cavalcanti -

1." Vlce-l'lesidcnle: Deputado Airton Cordeiro -

2." Vlce-Presldcnte: Deputado Arthur da

~ávola -

COMISSAO DE ESTUDOS TERRITORIAIS

12 do Alo da. Dfsposlções COnstitucional! Transltórlas)

BJ

PFL -

PFL -

PR

BJ
3." Vice-PresIdente: Deputado Benedicto Monleiro - PTB - PA
Relator:
Deputado RéUo Manh1ies - PMDB - ES
PSDB -

Vlct-Pre.oldenle: Senador Al1redo C.,,;~
1l.eIator: ,Dtputado Gabrlel Guerreiro
!l_ _
Nabar Jllntor

A.l1ndo Cam~
Joio Menezes

Charu

Rodrlgu"

Joio Cutelo

IlEYJ3ROB DO CONGIlJ!23SO
Deptad. .

G&br.leI Oerrelro

Re11atO Bernard1
J0e6 carl00 Vas<1ODI:oloo
A1eIdes LIma
J0e6 Guedes
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Isaec de Comunicação, através da Portaria n.o 60, de 11 de
janeiro de 1979, para explorar, na cidade de Novo Hamburgo,
Estado do Rio Grande do Sul, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada". Autor: Poder Executivo - Relator: Deputado EUéur Moreira, Voto do Relator: FAVORÁVEL.

Ml!:!IlIROS DO PODER. ED:C1JTIVO
Al'JlJr Lanrnener de :M:orae.
Cúu Vlelr& de Rezende
Chu1e1 CUrt Mueller
PaUlO Morelr& Lo&!
Pedro J0&6 X..Yler Jb.tooo

MENSAGEM N.• 599/89 - ·Submete !l. consIderação do Congresso Nacional o .ato que renOVa por 10 (dez) anos, a partir
de 17 de novembro de 1986, a pernússão outorgada à Rádio
e Televisão Campina Grande Ltda., através da Portaria n.O 1.256,
de 11 de novembro de 1976, para explorar, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada". Autor: Poder Exec\ltivo - Relator: Deputado Aloisio VasconcelOs. Voto do Relator: FAVORÁVEL.
7 - MENSAGEM N.o 601/89 - "Submete Do consideração do Congresso Nacional o ato que renOVa per ,10 (dez) anos, a partir
de 6 de julho de 1987, a permissão outorgada à RádIo Progres.so de São Carlos Ltda., através da PortarIa n.o 599, de
4. de julho de 1977, para explorar, na Cidade de São Carlos,
Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada". Autor: Poder Execu.tivo. Relator:
Deputado Antônio Salim Curiati. Voto do Relator: FAVORAVEL.
8 - MENSAGEM N.o 603/89 - "Submete à consIderação do Congresso Nacional o ato que renova, por 10 (dez) anos a partir
de 24 de Janeiro de 1989, a permissão outorgada à Rádio
Serrana (Je Bento Gonçalves Ltda., atravé3 da Portaria n.o
94, de 18 de janeiro de 1979, para explorar, na eIdade de
Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande (Jo Sul, serviço de
radiodlfusãc sonora em freqüêneia modulada". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado Arnold Fioravante. Voto
do Relator: FAVORAVEL.

6 I - COMISSAO DESTINADA A PROMOVER AS COnlEMORAçõES DO
CENTENARIO DA PROCLAl\lAÇAO DA REPúllLICA E DA PROMULGAÇAO
DA PRIMEIRA CONSTITUlÇAO REPUBLICANA DO~.us
(Art. 63 do Ato dtlB Disposições Constitucionais Tra.n,;ttõrias)
MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

senador Marco Mll<:le1
Deputado Egldlo Ferreira Lima
Deputado BonifácIo de Andrada
MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO

Ministro J",,! Fernandes Dantas (STJ)
Mlnlotro Aldo da Silva Fagundes (ST!<l)
Mlnlotro Marcelo PImentel (TSTJ
MEMBROS DO PODER. EXECUTIVO

:M:lnlstro 'JOS/! AparecIdo de Oliveira, da Cultura
MIIililtro da Justiça
SecretáIlo Virglllo Pereira Costa, da COmiBsão Especial Incumbida da
Organlzação e ~servação dos Documentes do Acervo dos Presidentes
da República,

9I -

DESTINADA A ELABORAR O PROJETO
CODlGO DE DEFESA DO CONSUnllOOR

COÃUSSAO~USTA

(,Art. 48 do Ato das DiliposlCoell

D~

ConstUuclonaUi Tramdt6r1u.)

TITULARES

Joo61'_

J04CI Qóea

.JutahJ Magalhles

AntonIO Britto

R1IJ' Sacctt.r

Samir Achôa
. Michel Temer
Sa.ndra Cavalcant1

lram 6&rItl1'&

NelSOn Wed<:k1n
Odll.Cir SOn.-rCE

Eliezer Moreira

Joo6 Agrlpln~
Olrceu CamelIo
CarlDo Patrocínio

Jorge' Arbage
R.quel Cândido

ManTO Borgt"..d
Roberto CamJ)O/l

Gumercindo Milhomem

Geraldo AlCf'.ID111 F!1ho

~lla5

Murad

SUPLENTES
ROIWI Tito
Gereon Car.:&ta
Jollo Lol>o

I'<mpeu de Sousa
Gomes carvalho

ORDEM DO DIA

Antônio Cl!.nllua
ValcUr Colatto
Jofran FreJa.t
Anna. Ma.rIa Ratte.
'eilllO Men<les

DA~

MENSAGEM N.o 604/89 - "Submete à consideração do Congresso Nacional o ato que renova, por 10 [dez) anos, a partir (Je 18 de setembro de 1988, a permissão outorgada à
Rádio Tropical de Blumenau Ltda., através da portarla n.o
938, de 14 de setembro de 1978, para explorar. na Cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina, serviço de radiodifusão sonora 'em freqüência modulada u • Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado Arolde de Oliveira. Voto <lo Relator: FAVORÁVEL.

MENSAGEM N.o 630/89 - "Submete à coIlSideração do Congresso Nacional o ato quc renova, por 10 (dez) anos, a partir (Je 9 de março de 1989, a permlsão outorgada à Rádio
.Tomal de .Toão Pessoa Ltda., através da Portaria n.o 164,
de 2 de março de 1977, para explorar na Cidade de João
Pessoa, Estado da Paraiba, serviço de radiodifusão sonora
~m freqüênela mcdulada". Autor: Poder Exeeutl'lo. Relator: Deputado l\Iann'llo Ferreira .LIma: Voto do Relator
FAVORAVEL.
11 - MENSAGEM N.o 683/89 - "Submete à consideração do Congre.s.so Nacional o ato que renova, per 10 (dez) anos, a partir
de 26 de ago.'to de 1987, a permissão à RBC - Rede Bah1ana
de Comunieação Ltda.. através da Portaria n.o 841, de 22 de
agosto de 1977, para explorar, na cidade de Feira de Santana,
Estado da Bahia, serviço de radiodifusão aonora em freqüénela modulada". Autor: Poder Executivo. Relatcr: Deputado
José UUsses de Oliveira. Voto do Relator: FAVORAVET,.
12 - PROJETO DE LEI N.o 1.4018/88 - "Altera o Código Brasile!ro
de Telecomunicações, tornando obrigatódo que as emissoras
de televisão, ao flnel das programações diárias, transmitam
imagens de crianças desaparecIdas ou seqüestradas". Autor:
Senado Federal. Relator: Deputado Eraldo Trindade, Voto do
Relator: FAVORAVEL.

10 -

COMISSõES
13 -

SEMANA DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 1989
I -

COMISSÃO DE CffiNOIA E TECNOT.OGIA, COMUNICAÇAO E INFORlIlATICA
HorárIo: 10h - Locai: Sala. 10
Data: 13 de dezembro de 1989
12-

NORMAS PARA APRECIAÇãO DAS MENSAGENS.
MENSAGEM N.O 503/89 - ·Submete à consideração do Congresso NacIonal o a,o que renova, de acordo com o art. 33,
13.0, da LoI n,o 4.117. de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez)
anos, a partir de 6 de julho de 1989, a pernússão outorgada
à Rádio Ditusora de Itapetininga Ltda., através da Portaria
n.0 626, de 29 de junho de 1979, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Itapetlnlnga, Estado de São Paulo". Autor: Poder Executivo _
Relator: Deputado Al1tÕn!O Salim Curiati - Voto do Relator:
FAVORáVEL.
li - MENSAGEM N.o 543)89 - "Submeto à consideração do Congresso Nacional o ato que renova a concessão outorgada à
Rede Sul Mato-grossense de Emissoras Ltda., para explorar
. aerviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Aparecida do Taboado, Estado do Mato Grosso do Sul". Autor: Poder ExecutIvo - Relator: I!eputado Rosário Congro
Neto. Voto do Relator: FAVORAVEL.
oi -

:; -

MENSAGEM N;o 575/89 - "Submete à consideração do Congresso Nacional o ato que renova, por 10 (QiJzJ anos, a partir
de 13 de fevereIro de 1989, a petnússão outorgada à Rádio
Llderson de Orlãndia Ltda., através da Portaria n.o 162, de
6 de fevereiro de 1979, para e''Plorar, na cidade de Orlãndia,
Estado de São Paulo, servIço de radiodifusão sonora em freqüência modulada". Autor: Poder Executivo - Relator: Deputada Bele l\lende., Voto do Relator: FAVORÁVEL.
MENSAGEM N.o 590/89 - "Submete à consideração do Congresso Nacional o ato que renova por 10 (dez) anos, a partir
de 18 de Janeiro de 1989, a permissãci outorgada !l. Fundação

MENSAGEM N.O 271/89 - "Submete Do eonslderação do COngresso Nacional o ato que outorga concessão à Rádio Educadora de Campinas Ltda., para cxplorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (tclevisão), na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado Eraldo Trindade. Voto do Relator: FAVORÁVEL.
14. - MENSAGEM N.o 366/89 - "Submete à eonslderação do Congresso Nacional o ato que outorga perrnlssão à Rádio Jandela Ltda.. para explcrar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de excluslvlda(Je, serviço de radiodlfusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Jandaia do Sul, Estado
do Paraná". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado
Ervin Bonkoski. Voto do Relator: favorável. Requerimento'
de Impugnação de autoria do Deputado NilSon lSguarezi.
15 _ MENSAGEM N.o 367/89 - "Submete à consideração do COngres.so Nacional o ato que outorga pernússáo à Rádlo rmperlal FM de Pedro II Lida., para explorar, pelo prazo de 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, na Cidade de Pedro
II Estado do Plaui". Autor: Poder ExecutIvo. Relator:
D~putado Angelo Magalhães. Voto do Relator: FAVORAVEL,
16 _ MENSAGEM N.o 466/89 - "Submete à apr,:cl":,,ão do !?'ngresgresso Nacional o ato que outorga. concessao ~ Rio Sao Francisco Radiodifusão Ltda., para explorar serVIço de radiodifusão sonora em onda. média, na cidade de BÇlm Jesus d~
Lapa Estado da Bahia... Autor: Poder ExecutlVo. Relator,
DePU:tado Gerson Peres. Voto do Relator: FAVORAVEL.
17 -

18 -

MENSAGEM N,o 468/89 - "Submete à consideração (Jo Congre&So Nacional o ato que outorga permissão à Rádio Musical: FM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodl!usão sonora
em freqüência modulada, na Cidade <le Campo Mourão Estado do Paraná". Autor: Poder E:<ccutlvo.'Relator: DCputado Matheus Iensen. Voto do Relator: FAVORAVEL.
MENSAGEM N.o 470/89 - "Submete à consideração do COngresso Nacional o ato quc outorga permissão à Rádio Sau-
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MENSAGEM N.o 473/89 - "Submete à consideração do Congr=o Nacional o ato que outorga permissão à Rádio DIfusora São Patricio Ltda., para explorar pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em lreqüência modulada (FM), na Cidade de Ceres,
Estado de Goiás". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado Manoel Mota. Voto do Relator: FAVORAVEL.

20 -

MENSAGEM N.o 502/89 - "'Submete li consideração do Congresso Nacional o ato que outorga permissão à Rádio Pataxós Ltda" para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de !tabela, Estado da Bahia". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado MaurílioFcrrelra LIma. Voto do Relator: FAVORAVEL.

21 -

MENSAGEM N.o 591/89 - "Submete à consideração do Congresso Naelonal o ato que outorga penuissão à Fundação
Educacional, Cultural e Assistencial de Pinheiro Fecap, para executar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade
de Pinheiro, Estado do Maranhão". Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado Gerson Per.... Voto do Relator: FAVORAVEL.

22 -

MENSAGEM N.o 606/89 - "Submete à consideração do Congresso Nacional o ato que outorga permissão à Rádio FM
J61a Ltda., par.. explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de excluslvld..de, serviço de radiodl!usão sonora em
!reqüêncla modulada, na Cidade de Pérola, Estado do Paraná". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado Paulo
Pimentel. Voto do Relator: FAVORAVEL.

23 -

MENSAGEM N.o 682/89 - "Submete à consideração do Congresso ~aeional 'o ato que outorga permissão à Rádio FM
102 Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Cariadca, Estado do EspIrlto Santo". Autor: Poder Executivo. Relator; Deputado
Arolde de Oliveira. Voto do Relator: FAVORAVEL.

24 -

MENSAGEM N.o 713/89 - "Submete à consideração do Congr_o Nacional o ato que outorga concessão à Televisão Alvorada do Sul Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze)
anos, sem direito tle exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisáo), na Cidade de Floriano, Estado
d\l Piauí". Autor Poder Executivo. Relator: Deputado AtUa
Lira. Voto do Relator: FAVORAVEL.

n -

PROJETOS EM TRAMITAÇAO ORDINARlA
PROJETO DE LEI N.o 2.714/89 - do Sr. F1orlceno Palxão.
que "restaura li vigência da Lei n.o 4.297, de 23 de dezembro
de 1963, que dispõe sobre a aposentadoria e pensâo do excombatente e seus dependentes". Relator: Deputado José Genomo.
:I - PROJETO DE LEI N,o 3.048'89 - do Sr. Tldei de Lima, que
"dispõe que as anuas de fogo apreendidas sem o correspondente registro, pelos órgãos polleiais, sejam destruldas em ato
pll.bllco, na forma que especifica", Relator: Deputado Arnaldo
Martins.
3 - PROJETO DE LEI N.o 4/87 - do Poder Executivo, que "estende aos demais militares Integrantes dos Corpos e Q'Jadros
das Forças Armadas, as disposições da Lei n.O 6.681, de 16
de agosto de 1979, e dá outras providências", Relator: Deputado Dionísio DaI Prá.
1-

III -

29 -

MENSAGEM N.o 265/89 '_ "Submete à consideração do Congresso .Nacional o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Líder do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média; na cidade de Rerval D'Ceste,
Estado de Santa Catarina". Autor: Poder Executivo. Relator;
Deputado NlIso SguarczzJ, Voto do Relator: CONTRARIO.

30 -

MENSAGEM N.o 328/89 - "Submete 11 consideração do Congresso Nacional o ato que outorga permissão à Rádio Pássaro
da Ilha LM Ltda, para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de. Guaranésia, Estado
de MInas Gerais". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado
Gumercindo Milhomem. Voto do Relator: CONTRARIO.

31 -

MENSAGEM N. 329/89 - "Submete 11 consideração do Congresso Nacional o ato que outorga permissão à Rádio Atláutida FM de Caxias do Sul Ltda" para explorar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Caxias
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul". Autor Poder Executivo. Relator: Deputado Carlos cardinal. Voto do Relator:
FAVORAVEL.

32 -

4 -

li -

PR~JE1'O DE LEI N.o 2.955/89 - "Torna obrigatória a IncIusao, nos filmes exibidos na televisão, de legendas em portug,!ês". Autor: Deputado Jorgc Arbage. Relator: Deputado
Anlolllo Britto. Voto do Relator: pela REJEIÇAO.

PROJETO DE LEI li.o 3.823/89 - "Dispõe sobre a remuneração de artistas e tácnicos". Autor: Deputada Bete Mendes.
Relator: Deputado NlIso Sguarezzt, Voto do Relator: FAVORAVEL com substitutivo.

MENSAGEM N,o 364/89 _. "Submete 11 eonsideração do Congresso Nacional O ato de outorga de concessão ao Sistema
Clube do l'l!rá de Comunicações Ltda., para explorar serviço
de l'Ildiodifusão, sons e imagens (televisão), na cidade de Ma. raM, Estado do Pará". Autor: Poder Executivo. Reiator:
Deputado Robson Marinho. Voto do Relator: CONTRARIO.

COMISSãO DE ECONOMIA, L1I/DtlSTRIA E COIll:1!:RCIO

Data: 13 de dezembro de 1989.
Horário; 9h - Local: Anexo lI, Sala D.o 9
1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.O 242/84 - "Altera
os artigos 81 e 82 da Lei n.O 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário NacionaJ)". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado José Thomaz Nonô. Voto do Relator: FAVORAVEL, com substitutivo.
2.;.... PROJETO DE LEI N.o 4.978/85 - "Dispõe sobre o seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por embarcaçEoes ou
por sua carga e dá outras providências'. Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado Fernando Bezerra Coelho. Voto do
Relator: FAVORAVEL, com adoção da emenda proposta pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
3 - PROJETO DE LEI N.o 5.387/85 - "Dispõe sobre o reajustamento dos valores das aposentadorias e pensões pela Previdência Social, dando nova redação ao art. 67 da Lei n.O 3.807,
de 26 de agosto de 1960". Autor: Senado Federal. Relator:
. Deputado José Moura. Voto do Relator: FAVORAVEL ao
projeto e seu anexo PL n.O 5.664/85. Projeto apensado: PL
n.o 5.664/86.

PROJETO DE DECRErO LEGISLATIVO N.o 131/89 _ "Aprova os ~extos do Acordo de Cooperação Clentifica, Téniea e
Tecnologica e <:lo Prctocolo Complem"ntar ao Acordo de
Cooperação Científica, Técnlca e Tecnológica celebrados em
Maputo, a 1.° de junho de 1989, entre o Governo da Repúbllee<.Fcct.,.."liva do Brasil e o Governo da Repítbllea Popular
de Moçamblque". Autor: Comissão d" Relações Exteriores Relator: Deputado Vilson Sousa. Voto do Relator: FAVORAVEr..
26 - PROJETO DE LEI N.o 1. 604/89 - "Concede !ranqula postal
p~ra instituições de benemerência" Autor: Deputado Arnold
FJoravant. Relator: D"putado Antônio Britto. Voto do Relator:
pela REJEIÇAO.

28 -

COMISSãO DE DEFESA NACIONAL

Data: 13 de dezembro de 1989
Horário: lOh - Local: Sala n.O 19

25 -

27 -

15209,

33 _ MENSAGEM N.o 373/8" - "Submete à consideração do Congresso Nacional o ato que outorga permissão à Rádio Clube
de Màllet Ltda. para explorar. pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de 'exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, de âmbito local na cidade de Mallet, Estado
do Paraná". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado Florestan Fernandes. Voto do Relator: CONTRARIO: Voto em
separado do Deputado Ervin Bonkoski: FAVORAVEL.

dades FM Ltda., para explorar, pelo prazo de '10 anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodIfusão sonora em
freqiiêt;lcla modulada (FM), na Cidade de Matilo, Estado de
São Paulo". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado
Tidel de Lima. Voto do Relator: FAVORAVEL.
Ig -
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6 -

7 -

PROJETO DE LEI N.o 655/88 - "Estabelece normas relativas
ao tratamento tributário, favorecendo a capitalização de pequenas e médias empresas industriais". Autor: Deputado Antoulo Salim Curiati. Relator: Deputado Amaury l\lüller. voto
do Relator: pela REJEIÇAO.
PROJETO DE LEI N,0 1.371/88 - "Prolhe a comercIalização
de medicamentos cuja fabricação ou venda loi interdiTa no
paIs de origem". Autor: Deputado Carlos Cardinal, Relator:
Deputado Amaury Müller. Voto do Relator: FAVORAVEL.

PROJETO DE LEI N.o 1.587/89 - "Prolbe o lançamento de
rejeltos industriais e de esgoto em águas fluviais e oceânicas
e dá outras providencias". Autor: Deputado lIarlan Gadelha.
Relator: Deputado José Mendonça. Voto do Relator: FAVORAVEL, com 1 (uma) emenda. Vista: Deputado Antonlocarlos
Melldes Tbame. Volo: sem manifestação escrita.
PROJETO DE LEI N.o 1.872/89 - "Dispõe sobre bebidas
alcoólicas e dá outras providências". Autor: Deputado Fausto
Rocha. Relator: Deputado Arnaldo l'r!cto. Voto do Relator;
FAVORAVEL, com 1 (uma) emenda.
AUDIltNCIA PúBLICA
Data: 13 de dezembro de 1989
Horário: 10:30h - Local: Anexo lI, Sala 09
Tema: "PROGRAMA ECONOMICO DE GOVERNO"
CONVIDADOS: - Economista Aloísio l\lercadante, Reprasent:).nte <:la Frente BraslJ Popular;
- Economista Zélia. Cardoso de Mello, Representante do
Partido da Reconstrução Nacional.

IV -

COMISSlI.O DE EDUCAÇ1l.0, CULTURA, ESPORTE E TURIS:lIO

1-

:I -

Data: 13 de dezembro de 1989.
Horário: lOh
Local: Sala 27, Anexo n.
PROJETO DE LEI N." 2.128/89 - do Sr. César Maia, que
"especifica o efetivo exerclclo da função de magistério a que
se refere o artigo 202, inciso lII, da Constituição F'ederal".
(Anexo PL n,os 2.286/89. 3.827/89, 4.052/89J. Relator: Deputado Tadcu França. Parecer: FAVORAVEL.
PROJETO DE LEI N.o 2,773/89 - do Sr. Casta Ferreira, que
"autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola .~gricola de
'l'uriaQU, no Estado do Maranhão". RelatoJ:: Deputado Hermes
Zaneti. Parecer: FAVORAVEL.
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3 - PROJETO DE LEI N." 2.971/89 - do Sr. Eliel Rodrigues,
que "autoriza o Poder Executivo a Instituir a Fundação Universidade Federal de Abaetetuba, no Estado do Pará". Relator:
.Deputado Fausto Feruandcs. parecer: CONTRáRIO.
<l -

V -

brada em Budapeste, em 20 de junho de 1986, aslm como o
Protocolo, acordado no mesmo local e data. que a Integra".
Relatório: Deputado Antonio lIIaliz. Par""er:

B - EM REGIME DE TRAMITAÇAO ORDINARIA
1 - PROJETO DE LEI N." 8.045/86, que "Dispõe sobre a ápre-

PROJETO DE LEI N." 3.130/89, do Sr. José Santana de
. Vasconcellos, que "Autoriza o Poder Exeoutivo a instituir a
Escola Téonico-Agrícola e Pecuária de Ponte Nova, no Estado
do Minas Gerais". Relator: Deputado José àa Conceiç.'io. parecer: FAVORAVEL.

.sentação de relatório ao CongresSo Nacional após a realiza~ão
de vIBlta a País estrangeiro pelo Ministro das Relações Exteres". Autor: Senado Federal. Relator: Deputado Aloysio Cha-

COllHSSAO DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE

ves. Par""er: FAVORAVEL.
PROJETO DE LEI N.o 1.581/89, que "Prevê à criação de agro-

2 -

vilas nas terras devolutas da União, situadas nn. faix.'l inter-

Borario: Oh - Loc'al: Sala 18
iData:.12 de dezembro de 1989.

nacional de fronteira das regiões Norte e Oeste do Brasil, e
dá outras providências" (em anexo, Projetos n.os 1.831/89 e

DISCUSSAO E VOTAÇãO DO RELATÓRIO SOBRE O CASO NAJI NAHAS
Horário: 15h - Local: Sala 18
Data: 12 de dezembro de 1989
Dr. Saulo Ramo., Ministro de Estado da Justiça
Tema: "Evas1io de Dólares do Pais".
Horário: 9h - Local: Sala 18
Data: 13 de dezembro de .1989
SubcomiSSão' Especlal para Inve;tigação das Irregularidades
na Comerciallz<w;ão, Transporte e Armazenagem de Grãos.
Irregularidades na Comercialização, Transporte e Annazenagero de Grãos.
Dr. Vicente Sampaio Barros, Diretor ela Paulista ele Armazenamento Contalners e Tennlnais Alfandegados - Compacta.
Dr. FCl'Illlndo Fagundes Netto, Presidente da RFFSA.
Horário: 10h _ Local: Sala 18
Data: 14 de dezembro de 1989.
DIllcussão e Votação do Relatório da Subcomissão p/Invest.
Irregularidades Comercialização, Transporte, Armazenagem de
Grãos.
VI - COMISSAO DE lI1INAS E ENERGIA
Horário: 10h - Local: Sala 21
Data: 12 de dezembro de 1989.
1-

RELATÓRIO SINTÉTICO DO SEMINáRIO SOBRE ENERGIA
ELÉTRICA, realizado pela Comissão de MInas e Energia, em
maio do ano em curso, apresentado pelo Coordenador do Gro..
po de Tra1)alho sobre Energia desta Comissão, Deputado Lulz
Alberto Rodrigues.
2 - PROJETO DE LEI N." 2.951/89, que "Dispõe sobre a Politica
Nacional de Energia Nuclear - PNEN". Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado Luiz Alberto Rodrigues. Parecer: FAVORAVEL, com emendas.

3 - PROJETO DE LEI N." 3.432/89, que "Dispõe sobre a cobrança
de tarifa de energia elétrica de templos de qualquer culto.~
Autor: Deputado Jaime Paliarln; Relator: Victor FaccIoni. Parecer: FAVORAVEL.
{ - PROJETO DE LEI N,o 7.127/86, que "Dispõe sobre águas
subterrâneas e dá outras providências". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado Oclavio Elisio. Parecer: FAVORAVEL, na torma do substitutivo.
VII - COMISS1l.0 DE RELAÇõES EX'rERIORES
Horário: 10h _ Local: Sala 2
Data: 13 de dezembro de 1989.
1-

A - EM REGIME DE URG"mNCIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N,0 157-C/86EJ.'\1ENDA DO SENADO FEDERAL ao Projeto de Decreto Legislativo n." 157-B/86, da Comissão de Relaçõo., Exteriores,
que "aprova o texto da Convenção destinada a evitar a Dupla
TrIbutação e prevenir a evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre a Renda entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Gm'eruo da República 'Popular' da Hungria, cele-

(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 46 minutos.)
ATOS DA MESA
a) EXONERAÇÕES
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 1', item I, alínea
a, do Àto da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve conceder exoneração, de acordo com o art. 137,
item Í, § 1', item I, da Resolução n' 67, de 9 de maio
de 1962, a CLÁUDIA GORDILHO LOMANTO, Adjunto Parlamentar, Classe Especial, ponto n' 22.727,
do cargo de Assessor Administrativo, CD-DAS-102.3,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Quarto Secretário.
Câmara dos Deputados, 7 de dezembro 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. 1'. item I, alínea
a! do Ato da Mesa n' 119. de 30 de março de 1989,

Dezembro de 1989

1.930/B9). Autor: Deputado José Guedes. Relator: Deputado

Francisco Diógenes (lido em 29-11-891. Parecer: FAVORAVEL:
Vista: Deputado Domingos Leonelli. Voto:
3 - MOÇãO S.N., de 1989, "de repúdio à Indicação do Senllor
Rlehard Molton para o cargo de Embaixador dos Estados
Unidos da América do Norte no Brasil". Autor: Deputado
Oscar Corrêa Júnior. Parecer: Pelo encaminhamento à Comis-

são de Constituição e Justiça e Redação.
VIU -

COMISSAo DE SA(lDE, PREVIDf:NcrA. E ;\SSISTl1:NCIA SOCIAL

Dats: 13 de dezembro de 1989
Horárlo: IOh. - Local: Sala 1
1 - PROJETO DE LEI N." 3.110/89 - Do Poder Executivo (Mensagem n.O 360/89, que "dispõe sobre as concUções para a promoção, proteção e recuperação da .saúde, a organização c O
funcionamento dos serviços correspondentes, c dá outras
providênclas". Parecer: FAVORAVEL, nos ·termos do substitutivo do Relator, Deputado Geraldo Alclanin Filho. Apreciação do texto final.

COllUSSAO DE SERVIÇO PÚBLICO
Horário: 9:30h. - Local: Bala 15
. Data: 13 de dezembro de 1989
EM REGIME DE TRAMITAÇAO ORDINARIA
·1 - PROJETO DE Ll'Jl N.O 3.375/89 que, "lJxa a data do .primelro requerimento como o termo Inicial de prestação -devida a
beneficiário da Previdência". Auter: Deputado Osmar Leitão.
Relator; DeputSido Chagas Duarte. Parecer: pela APROVAÇAO do projeto.
.
2 - PROJETO DE LEI N.o 3.531/89 que, "dispõe sobre a crlação
da· <larrelra de Delegado de Policia Federal, sobre a remuneração dos cargos da Carreira Policial Federal e dá outras
providências". Autor: Poder Executivo. RelatOr: Deputado
Luiz lIIarques. Parecer: pela APROVAÇãO do 'Projeto, com
adoção das emendas oferecidas pela Comissão de Constituição e Ju.stiça e Red ação.
3 - PROJETO DE LEI N.o 3.607/89 que, "dlspóe sobre ao criação
da Carreira de Delegaqo de Policla do IlJstrlto Federal, sobre
a remuneração dos CargOll da Carreira Pollclal Clvll do Dlstrito Federal e dá outras provldênc!M". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado Lulz lIfarqut!S, Parecer' pe.!ll.
APROVAÇãO do projeto, com adoção das emendas ';terec1das pela Cmnlssão de Constituição e Justiça e Redação,
IX ' - COMISSAO DE TRA:l\õSPORTES
Horário: 10h. - Local: Sala 13
Data: 13 de dezembro d~ 1989
1 - PROJETO DE LEI N.o 8.604/86 - EMENTA: Acrescenta dJlIpositivo à Le! n.o 5.108, de 21 de setembro de 1966 _ Código
Nacional de Trãnslto. Autor: Senado Federal. Relator' Deputado Lbio SatIder. Parecer: pela APROVAÇãO.
•
:I - P?OJETO DE LEI N." 2.894/89 - EMENTA: Concede lsençao do Impo.sto sobre Produtos Industrializados (IPI) para
táxls movido~ a óleo diesel e dá outras providências. Autor:
Deputado Joao Natal Relator: Deputado Simão Sessim. Parecer: pela APROVAÇAO.

resolve conceder exoneração, de acordo com o art. 137,
item I, § 1', item I, da Resolução n' 67, de 9 de maio
de 1962, a ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARÃEs FILHO, Técnico em Pesquisa Legislativa, Classe
Especial, ponto n' 1999, do cargo de Assistente de Orçamento e Fiscalização Financeira, CD-DAS-102.1, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce na Assessoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, da Diretoria Legislativa.
Câmara dos Deputados 7 de dezembro 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. 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve conceder exoneração, de acordo com o art. 137,
item I, § 1', item I, da Resolução n' 67, de 9 de maio
de 1962. a MÓNICA PINHEIRO DE QUEIROZ. Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto n' 1896, do
cargo de Assistente de Gabinete, CD-DAS-102.1, do

Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder do Partido Liberal.
Câmara dos Deputados, 11 de dezembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.
b) NOMEAÇÕES
O Presid~nte da Câmara dos Deputados. no uso das
atribuições!que lhe conferc o art. 1', item I, alínea
a, do Ato \:Ia Mesa n' 119, de 30 de março dc 1989,
resolve nOlhear, na forma do artigo 103, alínea b, da
Resoluçã~ n' 67, de 9 de maio de 1962, CLÁUDIA
GORDIL O LOMANTO, Adjunto Parlamentar,
Classe Esp cial, ponto n' 22.727, para exercer o cargo
de Chefe e Secretaria do Gabinete do Quarto Secretário, CD· AS-101.2, do Quadro Permanente da Câ·
mara dos eputados, transformado pelo artigo 2' do
Ato da M 'a n' 15, de 26 de maio de 1987.
Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de 1989. Deputado aas de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputad .

-,
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 1', item l, alínea
a do Ato da Mesa-n' 119, de 30 de março de 1989,
r~solve nomear, na forma do art. 103, alínea b, da
Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, observado o
disposto no parágrafo único do art. 2' do Ato da Mesa
n' 18, de 26 de maio de 1987, LUIZ CESAR LIMA
COSTA Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto
in' 1.930,'para exercer.o cargo de Secret~ri? de C0ü.liss~o
'Temporária, CD-DAS-I01.2, na comlssao especIal Incumbida de apreciar o PriJjeto de Lei n' 1.506189, que
"institui normas gerais de proteção à infância e à juventudc" c outros que criam o "estatuto da criança e do
adolescente" .
Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de 1989. Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.
o Presidente da Câmar;a dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 1', item 1, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
e observado o disposto no art. 4' da Lei n' 5.901, de
9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do ~rtigo
103, alínea b, da Resolução n' 67, de 9 de lllR10 de
1962, ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO Técnico em Pesquisa Legislativa, Classe Especial, ponto n' 1.999, para exercer, na Assessoria de
,Orçamento e Fiscalização Financeira, o cargo de Assessor de Orçamento e Fiscalização Financeira, CDDAS-lü2 3 do Quadro Permanentc da Câmara dos
Deputad~s: transformado pela Resolução n' 24, de 29
de junho de 1979.
Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de 1989. Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhc confere o art. 1', itcm 1, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, dc 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea b, da
Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, MÓNICA PINHEIRO DE QUEIROZ, Técnico Legislativo, Classe
Especial, ponto n' 1.986, para exercer, na Assessoria
de Orçamento e Fiscalização Financeira, o cargo de
Assistente de Orçamento e Fiscalização Financeira,
CD-DAS-I02.I, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo 3' do Ato da Mesa
n' 15, de 26 de maio de 1987.
Câmara dos Deputados, 11 dc dezembro de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.
c) DESIGNAÇÕES
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n° 119, de 30 de março de 1989,
observado o disposto no § 2' do art. 136 da Resolução
n° 67, de 9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
artigo l' da Resolução n' 14, de l' de dezembro de
r975, resolve designar DINIZ FELIX DOS SANTOS,
ponto n' 1.180, e ANTÓNIO BONIFÁCIO, ponto n'
846, Técnicos Legislativos, Classe Especial, para substituírem,·sucessivamente, @ChefedoServiçodeRelações
Públicas, CD-DAS-I01.3, da Assessoria de Divulgação
e Relações Públicas, em seus impedimentos eventuais,
a partir de 24 de novembro· do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 7 de de~embro de 1989. Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confem o art. 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, 'de 30 de março de 1989,
observa80 o disposto no § 2' do art. 136 da Resolução
n' 67, de 9 de mai,? de 1962, com a redação dada pc;lo
art. l' da Resolução n' 14, de l' de dezembro de 1975,
resolve designar DIRCE BENEDITA RAMOS' VIEI~
RA ALVES, ponto n' 1.838 e SANT.A: CATARINA
SABARROS MARTINS, ponto n' 1.955, Técnicos em
Pesquisa' Legislativa, Classe Especial, para substituírem, sucessivamente, o Diretor da.Coordenação de Estudos Legislativos, CD-DAS-I01.3, doCentro de Documentação é"Informação, em seus impedimentos 'eventuais,' a p~rtir' de 21 de nov.enibro do corrente ano.
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Câmara dos Deputados, 7 de dezembro 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. I', item I, alínea
a do Ato da Mesa n' 119, dc 30 de março de 1989,
observado o disposto no § 2' do art. 136 da Resolução
n' 67, de 9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
art. l' da Resolução n' 14, de l' de dezembro de 1975,
resolve designar LUIZ DE SOUSA NETO, Técnico
Legislativo Adjunto, Classe A, ponto n'4.142, 2' substituto do Diretor da Coordenação de Habitação, CDDAS-I01.3, da Diretoria Geral, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 24 de novembro do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 7 de dezembro 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. 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
observado o disposto no § 2' do art. 136 da Resolução
n' 67. de 9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
art. l' da Resolução n' 14, de l' de dezembro de 1975,
resolve designar MARGARIDA MARIA QUEIROZ
OLIVEIRA CABRAL, Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto n' 1.536, 2' substituta da Diretora da Coordenação de Comissões Permanentes, CD-DAS-101.3,
do Departamento de Comissões, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 23 de novembro do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de 1989. Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.
APOSTILA
Nos termos do artigo 192, alínea b, da Resolução
n' 67, de 9 de maio de 1962, a inativa SYLVIA EVELYN KNAPP, a quem se refere o Ato da Mesa de
30 de novembro de 1965, publicado no Diário do Con·
gresso Nacional de 2 de dezembro de 1965, passa a
ser considerada aposentada, a partir de 31 de outubro
de 1989, no cargo de Diretor, Símbolo PL-I, com o
provento correspondente ao vencimento do cargo de
nível DAS-I01.5, de acordo com o art. 40, inciso I,
da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 183, item m, e 186, item
1, alínea b, da Resolução n' 67, de 9 de maio de 196.2,
mantidas as vantagens concedidas, observando-se o dISposto no inciso XI do art. 37 da Constituição.
Diretoria Geral, 11 de dezembro dtd989. -Adelmar
Silveira Sabino, Diretor-Geral.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
19' Reunião, realizada em 6.12.89
Aos seis dias cfo mês de dezembro de mil novecentos
e oitenta e nove. às dez horas e trinta minutos no
Plenário da .comi~são, à Sala n' 19 do Anexo ri da
Câmara<1os Deputados, reuniu-se, ordinariamente, a
Comissão de Defesà .Nacional, sob a Presidência do
Senhor Deputado FURTADO LEITE. Presentes os
Senhores Deputados: Furtado Leite Presidente' Dionísio Dal-Prá, 'Anníbal Barcellos, Vice-Presid~ntes;
Edivaldo Motta, Expedito Machado, Geraldo Fleming,
Manoel Moreira, Nyder Barbosa, Paulo Sidnei Renato
Vianna,Arnaldo Martins, José Guedes, Carlos'Virgílio,
Paulo Ramos, Farabulini Júnior, José Geuoíno, Osvaldo Bender, Leonel Júlio, membros efetivos' Fernando
Velasco, Hélio Rosas, Mário de,Oliveira, P~ulo Almada, Paulo Zarwr e Mello Reis, s·uplentes. Deixaram
de comparecer os Sel)lwres Deputados: Antônio Câmara, Francisco Pinto, Haroldo Sanford, Orlando Bezerra,
Ottomar Pinto, Sotero Cunlia, Paes Landim Ricardo
Izar, Sadic; Hauaehe, Juarez Marques Batista, Sérgio
Carvalho, Do~ingos Juvenil, Joaquim Haickel, Aloysio
Chaves, Antomo Ferreira, Etevaldo Nogueira, Antõnio
Perosa, Geraldo Campos; Ary Valadão, Brandão.Mon-
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teiro, Marluce Pinto, Florestan Fernandes, Sérgio
Naya, Sérgio Brito, Gilson Machado, Enoc Vieira, Jo~é
Serra, Cesar Maia e Mendes Botelho. Verificada a eXIstência de quorum regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos da Comissão. ATA: Dispensada a leitura da ATA da reunião anterior, a pedido
do Senhor Anníbal Barcellos. Colocada em votação,
foi aprovada unanimcmente. EXPEDIENTE: 1. Distribuição efetuada pelo Senhor Presidente do Projeto de
Lei n' 3.048/89, do Senhor Tidei de Lima, que "dispõe
que as armas de fogo apreendidas sem o correspondente
registro, pelos órgãos policiais, sejam destruídas em
ato público, na forma que especifica". RELATOR: Deputado Arnaldo Martins. 2. Ofício n" 112/89, de 23
de novembro de 1989 do Senhor Deputado RICARDO
IZAR, sugerindo a convocação do Senhor Engenheiro
DOMINGOS ADHERBAL OLIVIERI, Presidente da
ABIMDE, Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defcsa, para comparecer a esta Comissão,
em reunião de Audiência Pública para prestar informações a respeito da situação atnal das empresas nacionais
de materiais de defesa. ORDEM DO DIA: Em regime
de tramitação ordinária: 1. Projeto de Lei Complementar n' 53/89 - do Senhor Carlos Cardinal- que "disciplina a permanência temporária dc tropas estrangeira:~
no território nacional". (Art. 21, inciso IV, da ConstItuição' Federal). RELATOR: Deputado EXPEDITO
MACHADO. PARECER: pela rejeição. adotando o
apensado PLC n' 153189, do Senhor Daso Coimbra,
com 3 emendas. APROVADO, por unanimidade. 2.
Projeto de Lei n'1.221/88 - do Senhor Francisco Amaral-que "inclui dentre os beneficiários da Lei n' 1.782
de 24 de dezembro de 1952, os militares que serviram
em "zona de guerra". RELATORA: Deputada MARLUCE PINTO. Devido à ausência da Senhora Deputada, que se justificou por escrito, o Senhor President~
indicou um Relator Ad hoc, o Senhor Deputado Anmbal Barcellos. PARECER: pela rejeição. APROVADO unanimemente. 3. Projeto de Lei n' 2.002/89 do Senhor José Costa - que "altera o Decreto-Lei
n' 2.251, de 26 de fevereiro de 1985, que criou a carreira
policial federal e deu outras providências". RELATOR: Deputado NYDER BAROSA. PARECER: favorável. APROVADO, por unanimidade. 4. Projeto
de Lei n' 2.714/89 - do Senhor Floriceno Paixão que
"restaura a vigência da Lei n' 4.297, de 23 de dezembro
de 1963, que dispõe sobre a aposentadoria e pensão
do ex-combatente e seus dependentes". RELATOR:
Deputado JOSÉ GENOÍNO; que comunicou à Comissão estar o Projeto em mãos do AUTOR, Scnhor Deputado Floriceno Paixão, que solicitou vista. 5. Projeto
de Lei n' 181/87 - (Mensagem n' 201187) do PODER
EXECUTIVO, que "proclama o Major-Brigadeiro-doAr Jerõnymo Batista Bastos, Patrono do Desporto da
Aeronáutica". RELATOR: Deputado MANOEL MOREIRA. PARECER: favorável. APROVADO, unanimimente. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhosl da Comissão às onze horas
inte minutos, convocando para amanhã, dia sete de
dezembro às dez horas. uma reunião de Audiência PÚblica, com a presença do Senhor Engenheiro DOMINGOS ADHERBAL OLIVIERI, Presidente da ABIMDE. E, para constar, eu, Marci Ferreira Borges, Secretária, lavrei a presente ATA que, depois de lida e apr~
vada. será assinada pelo Senhor Presidente e encam!-,
nhada à publicação.
20' Reunião~ realizada em 7-12-89
(Audiência Pública)
Aos sete dias do mês de dezembro de mil novecentos
e oitenta e nove, às dez horas e trinta minutos, no
Plenário da Comissão, à Sala n' 19, do Anexo II da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Defesa Nacional, sob a Presidência do Senhor Deputado
Furtado Leite, para uma reunião de Audiência Pública
com a presença do Senhor Engenheiro Mecânico DOMINGOS ADHERBAL OLIVIERI, Presidente da
,'\BIMDE, Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa. Presente os Senhores Deputados:
Furtado Leite, Presidente; Dionísio Dal-Prá e Ottomar
Pinto, Vice-Presidentes; Paulo Ramos, Osmar Leitao,
Hélio Rosas, Ricatdo Izar, Gilson Machado, Nyder
Barbosa, Geraldo Campos, FarabfJlini Júnior, Paulo
Sidnei, AryValadão, Juarez Marques Batista, Osvaldo
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Bender, Marluce Pinto, Mello Reis, Paes Landim, José
Guedes e Arnaldo Martins. Deixaram de comparecer
os seguintes Senhores Deputados. Antôni? Câ~ara,
Edivaldo Motta, Expedito Machado, FrancIsco PI~to,
Geraldo Fleming, Haroldo Sanford, Manoel Moreira,
Renato Vianna, Anníbal Barcellos, Orlando Bczcrra,
Sadie Hauache, Carlos Virgílio, José Genoíno, Sotcro
Cunha, Sérgio Carvalho, Leonel Júlio, Domingos Juvenil Fernando Velasco, Joaquim Haickel, Aloysio Chave~ Antônio Ferreira, Etevaldo Nogueira, Antônio Peros~ Brandão Monteiro, Florestan Fernandes, Mário
de Oliveira, Paulo Almada, Paulo Zarzur, Sérgio ~aya
SlSrgio Brito, Enoc Vieira, José Serra, César Mala e
Mendes Botelho. Verificada a existência de quorum
regimental, o Senhor President~ declarou ab~rtos os
trabalhos da Comissão. ATA: DIspensada a leitura da
Ata da reunião anterior, foi a mesma considerada lida,
e aprovada. O Senhor Presidente convidou o expositor,
Engenheiro DOMINGOS ADHERBAL OLIVIERI,
a tomar assento à Mesa, apresentando-o aos presentes
lendo em esboço do seu currículo. Em seguida, conce·
deu-lhe a palavra para prestar informações à Comissão,
especificamente, sobre a situação atual das empr~sas
nacionais de materiais de defesa e suas perspectivas
futuras. O Senhor depoente, com a palavra, teceu suas
considerações sobre o assunto. Finda a exposiç~o, interpelaram-no, pela ordem de inscrição, os segumtes Senhores Deputados: Farabulini Júnior, Ricardo Izar .e
Ottomar Pinto. Usaram, ainda, da palavra, na quahdade de Assessores do senhor depoente, Engenheiro
RAUL CASANOVA JUNIOR, Secretário Executivo
e Doutor FERNANDO MORAES BATISTA DA
COSTA Diretor da ABIMDE. O inteiro teor da reunião foi gravado e depois de traduzido e dat!lografado,
fará parte integrante desta ATA. Nada mais ha~:n~o
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reumao as
doze horas e quarenta minutos, agradecendo a presença
do Engenheiro DOMINGOS ADHERBAL OLIVIERI de seus assessores, dos senhores parlamentares,
da imprensa e demais convidados, convocando a próxima reunião ordinária para o dia treze de dezembro,
às dez horas. E, para constar, eu, Marci Ferreira Bo~
ges, Secretária, lavrei a presente, ATA que, ~epOls
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor PreSidente
e encaminhada à publicação.
COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
32' Reunião (ordinária) da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio,
realizada em 6 de dezembro de 1989.
Aos seis dias do mês de dezembro do ano de mil
novecentos e oitenta e nove, às onze horas e vinte minutos na Sala n" 9 - Anexo 11, reuniu-se a Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, sob a Presidência
do Senhor Deputado Airton Cordeiro, presentes os segbuintes Senhores Deputados: Christóvam Chiaradia,
Fernando Bezerra Coelho, César Maia, Milton Reis,
Francisco Carneiro, Amilcar Moreira, Vinícius Cansanção, Geovah Amarante, Nelson Se.ixas, Arnaldo Martins Osmundo Rebouças, Cláudio Avila, Saulo Coelho,
Ézi~ Ferreira, Ismael Wanderley, Osvaldo Lima Filho,
José Thomaz Nonô, Luiz Salomão, Firmo de Castro,
Gilson Machado, Benito Gama, Ziza Valadares, José
Moura Iberê Ferreira, Luís Eduardo, Oscar Corrêa,
Virgildásio de Senna e Lúcia Vânia. O Senhor Delfim
Netto apresentou justificação pela sua aU~ê~cia, em r~
zão de compromissos decorrentes da condlçao de PresIdente do PDS. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos, anunciando
a distribuição, por cópias, da Ata da reunião anterio~
(31.'), a qual, não tendo sido objeto de ressalvas, fOi
aprovada, unanimemcnte, bem como da relação das
proposições distribuídas co~ os rcspe~tivos relat~res
(Distribuição n' 15). Em segUIda, o Prcsldcnte, conSiderando a aproximação do final dos trabalhos desta Sessão
Legislativa (1989), lembrou aos Senhores Membros da
Comissão que tenham proposições pendentes de Parecer para, na medida do possível, as encaminharem à
Secretaria da Comissão com vistas à inclusão na pauta
dos trabalhos da próXima reunião. Ordem do Dia: I
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- Proposta, assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Airton Cordeiro, pelos Senhores Vice-Presidentes,
Deputados Osmundo Rebouças, Ézio Ferreira e César
Maia e pelo Deputado Luiz Salomão, no sentido de
ser convocado 1 (um) Representante da Assessoria Econômica dos Partidos Políticos em disputa do segundo
turno das eleições presidenciais, para fazerem exposição
dos respectivos "Programas Econômicos de Govcrno".
Em votação: aprovada, unaníWemente, com a indicação
dos nomes dos Economistas Zélia Cardoso e dc Mello,
pelo PRN, e de Aloísio Mercadante, pela Frente Brasil
Popular, marcando-se. a audiência pública para o dia
treze de dczembro correntc, às dez horas e trinta minutos; 11 - Proposições Legislativas: item I) Projeto de
Decreto Legislativo n' 46/89, de autoria do Senal!o Federal, que "Susta os efeitos do artigo 2', incisos I. 11,
111. IV e V do Decreto n' 97.455, de 15 de janeiro
de ·1989". Em apenso o PDL n' 47/89. Relator: Deputado Osvaldo Bender. Voto do Relator: pela rejeição.
Vista concedida ao Senhor Deputado César Maia; item
Projeto de Lei n' 434/88, de autoria do Senhor Deputado
Jayme Paliarin, que "concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados aos veículos rodoviários de
carga, e dá outras providências". Relator: Deputado
josé Moura. Voto do Relator: favorável. Discutiram
a matéria os Senhores Deputados César Maia, Osmundo Rebouças, Francisco Carneiro, Oswaldo Lima Filho
e Geovah Amarante. Em votação: rcjeitado. Designado
o Senhor Deputado Francisco Carneiro para redigir o
Parecer Vencedor, item 3) Projeto de Lei n' 1.048/88,
de autoria do Senhor Deputado Floriceno Paixão. Relator: Deputado César Maia. Voto do Relator: favorável,
com adoção da Emcnda da Comissão de Constituição
e Justiça c de Redação 1 (uma) Emenda que oferece.
Discutiram a matéria os Senhores Deputados César
Maia, Francisco Carneiro, Osmundo Rebouças e Oswaldo Lima Filho. Vista concedida ao Somhor Deputado
Osmundo -Rebouças; item 4 Projeto de Lei n' 1.156/88,
de autoria do Senhor Deputado Paulo Paim, que "fixa
o dia 1" de maio, como data base única, para os reajustamentos salariais coletivos em todo o território nacional" . Relator: Deputado César Maia. Voto do Relator:
favorável, com 1 (uma) Emenda. Discutiram a matéria
os Senhores Deputados César Maia, José TIlomaz Nonô, Francisco Carneiro, Osmundo RejJouças, Luiz ~alo
mão, Oswaldo Lima Filho e Cláudio Avila. Vista concedida ao Senhor Deputado Francisco Carneiro: item 5)
Projeto de Lei n' 1.271188, de autoria do Senhor Deputado Nelson Seixas, que "Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados os veículos especiais ou utilitários
quando destinados a pessoas portadoras de deficiências
físicas ou entidades filantrópicas que especifica". Em
apenso os Projetos de Leis n's 2.052/89, 2.163/89,
2.495/89 e 3.755/89. Relator: Deputado Delfim Netto.
Voto do Relator: favorável. Discutiram a matéria os
Senhores Deputados Geovah Amarante, Luiz Salomão,
César Maia. Osmundo Rebouças c Cláudio Ávila. Em
votação: aprovado, unanimemente. O Senhor Deputado Osmundo Rebouças apresentou restrições no scu
voto quanto à expressão "ou entidades filantrópicas
que especifica"; item 6) Projeto de Lei n' 1.861/89, de
autoria do Senhor Deputado Arnaldo Martins, que
"Obriga os fabricantes a imprimir o preço máximo de
venda, nos produtos industrializados". Relator: De~~
tado Geovah Amarante. Voto do Relator: pela reJeição. Vista concedida ao Senhor Deputado Ézio Ferreira; item 7) Projeto de Lei n' 2.117/89, de autoria do
Senhor Dcputado Osvaldo Bender, que "dispõe sobre
a atualização monetária de débitos decorrentes da aquisição de trigo de produção nacional pelo Governo Federal; Em votação: aprovado, unanimemente; item 8) Pro·
jeto de Lei n' 2.137/89, de autoria do Senhor Deputado
Antonio Salim Curiati, que "proíbe a majoração do
preço do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo
-GLP". Relator: Deputado Geovah Amarante. Votado Relator: pela rejeição. Em votação: aprovado, unanimemente; item 9) Projeto de Lei n '2.650/89, de autoria do Senhor Deputado Francisco Amaral, que "dispõe
sobre destinação às entidades filantrópicas de mercadorias apreendidas". Relator: Deputado Geovah Amarante. Voto do Relator: favorável; Em votação: aprovado, unanimemente. Esgotada a ordem do dia, o Senhor Deputado Milton Reis, com a palavra, pela ordem,
.teceu algumas considerações sobre sua atuação parla-

Dezembro de 1989,
mentiu e como membro da 'Comissão, apresentando
ao Presidente justificativas pelas últimas ausência que
tivera nas reuniões do Órgão, em razão de compromissos partidários. O Presidente Airto? Cordeir~, agr~
decendo a atenção do parlamentar, disse da sallsfaçao
em ver retomar ao convívio na Comissão o ilustre e
dedicado colega. Nada mais havendo a tratar, às treze
horas, o Senhor Presidentc cncerrou os trabalhos, antes
convocando reunião ordinária para as nove horas do
dia treze de dezcmbro corrente. E, para constar, eu:
Ronaldo Alves da Silva, Secretário Substitu!o, ~avrel
a presente Ata que, após lida e aprovada, sera assmada
pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E TURISMO
24' Reunião Ordinária, realizada
em 29 de novembro de 1989
Aos vinte e nove dias do mês de novcmbro de mil
noveccntos e oitenta e nove, na sala n' 27, do Anexo
11, da Câmara dos Deputados, às dez horas, reu~iu-se
a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Tummo,
presentes os Senhores Deputados Ubiratan Agu!ar,
Presidente; Florestan Fernandes e Jorge Hage, VlcePresidentes; Paulo Delgado, Agassiz Almeida, Bezerra
de Melo, Átila Lira, Octávio Elísio, Osvaldo Sobrinho,
José Queiroz, Sólon Borges dos Reis, Artur da Távola,
Márcio Braga, Erico Pegoraro, Rita, Camata,. Costa
Ferreira, Arnold Fioravante, Jesualdo Cavalcanti, Hermes Zaneti, Tadeu França, Mauro Miranda, Gastone
Righi, Maguito Vilela, Alvaro Valle, Bete Mendes,
Cleonâncio Fonseca e Pedro Canedo. ATA: Abertos
os trabalhos, sob a Prcsidência do Scnhor Deputado
Ubiratan Aguiar, a Secretária procedeu à leitura d~
Ata da Reunião_ anterior, que foi aprovada sem restT)ções. RELAÇAO DOS PROJETOS DISTRIBUIDOS: Ao Deputado SÓLON BORGES DOS REIS
I) PROJETO DE LEI N' 718/88, da Sr' Benedita da
Silva que "autoriza o Podcr Exccutivo a promovcr
a elaboração e cxecução de projeto de pesquisa com
a finalidade quc menciona"; 2) PROJETO DE LEI
N' 2.126/89, do Sr. Nilson Gibson, quc "dispõc sobre
a criação de uma escola técnica federal no Município
de Sertãnia, Estado de Pernambuco, e dá outras providências"; Ao Deputado ARNOLD FIORAVANTE:
3) PROJETO DE LEI N' 2.183/89, do Sr. NILSON
GIBSON, que "dispõe sobre a criação da Escola Agrícola do Município de Floresta, em Pernambuco"; Ao
Deputado AGASSIZ ALMEIDA: 4) PROJETO DE
LEI N' 2.325/89, do Sr. Geovani Borges. que "dispõe
sobre a criação de Escola Agrícola Federal no Município
de Mazagáo, Estado do Amapá"; ao Deputado ALVARO VALLE: 5) PROJETO DE LEI N" 1.644/89, do
Sr. Nelson Sabbrá, que "dispõe sobre o tombamento
do prédio da Biblioteca Nacional, na cidade, do Rio
de Janeiro"; Ao Deputado OCTÁVIO ELISIO: 6)
PROJETO DE LEI N' 6.624/85, do Senado Federal,
que "fixa percentual mínimo para aplicações em ~duc~
ção pelas empresas em que o Estado tem partlclpaçao
acionaria majoritária"; Ao Deputado NELSON SEIXAS: 7) PROJETO DE LEI N' 1.442/88, do Sr. Arnold
Fioravante, que "cria o Servi~o Nacional de Triagem
BEZERRA DE MELO: 8) l'ROJETO DE LEI N'
1.671/89, do Sr.· Ney Lopes, que "institui o incentivo
à escola comunitária, para construções, reforma de prédios escolares. aquisição de equipamentos e suplementação do salário do professor e qá outras providências".
Ao Deputado ARTUR DA TAVOLA: 9) PROJETO
DE LEI N' 8.004/86, do Scnado Fedcral, que "determina a criação de Coordenações de Educação Ecológica
no ensino dc I' e 2' graus e dá outras providências";
Ao Deputado MÁRCIO BRAGA: 10) PROJETO DE
LEI N' 3.290189, do Sr. Aécio de Borba, que "dispõe
sobre o exercício da profissão de Treinador Desportivo
c dá outras providências"; Ao Deputado TADEU
FRANÇA: 11) PROJETO DE LEI N' 2.128189, do
Sr. César Maia, que "especifica o efetivo exercício da
função de magistério a que se refere o art. 202, ins;iso
UI da Constituição Federal". REDISTRIBUIÇAO:
À Deputada BETE MENDES: 12) PROJETO DE LEI
N' 8.049/86, do Senado ·Federal, que "dispõe sobre a
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recondução de membros do Conselho Federal de Cultura". EXPEDIENTE: 1) O Sr. Presidente justificou a
ausência do Deputado Joaquim Haickel que está participando da Solenidade de cntrega da Medalha do Mérito Maná, com a qual foi agraciado. 2) O Deputado
Bezerra de Melo convida os Scnhores membros da Comissão para participarem das festividades comemorativas dos vinte anos de fundação da Organização Mogiana de Educação e Cultura - OMEC e da Universidade
de Mogi das Cruzes-UMG. O Sr. Presidente congratulou-se com o Deputado Bezerra de Melo pela data e
,pelo que essas entidades representam para a educação
do País. ORDEM DO DIA: Antes de passar à Ordem
do Dia, o Sr. Presidente deu conhecimento ao Plenário
da decisão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre Projetos de Lei que criem ou autorizem a
criação de escolas técnicas. Forneceu, também, areIa,
ção dos Projetos dessa natureza, que tramitam na Comissão. 1) Projeto de Lei n' 2.088/89, do Sr. Paulo Mourão, que "dispõe sobre a criação de escola técnica agrícola federal com sede no Município de Paranã, Estado
do Tocantins". O Relator, Deputado Paulo Delgado,
leu parecer CONTRÁRIO. Discutiram a matéria os
Senhores Tadeu França, Sólon Borges dos Reis, Agassiz
Almeida, Osvaldo Sobrinho, Octávio Elísio, Hermes
Zaneti, Costa Ferreira, Jesualdo Cavalcanti, Átila Lira,
Florestan Fernandes e Jorge Hage. Concedida VISTA
ao Deputado Bezerra de Melo. Adiada a Votação. 2)
Projeto de Lei n' 2.263/89, do Sr. Geovani Borges, que
"dispõe sobre a criação de Escola Federal de Minas
e Metalurgia, com sede em Macapá, Estado do Amapá". O Relator, Deputado Caio Pompeu, proferiu parecer FAVORÁVEL. Concedida VISTA ao Deputado
Octávio Elísio. Adiada a Votação. 3) Projeto de Lei
n'2.409/89, do Sr. Jorge Arbage, que "autoriza o Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal do
Araguaia, com sede no Município de Conceição do Araguaia, no Estado do Pará". O Relator, Deputado Evaldo Gonçalves, proferiu parecer FAvoRÁVEL. Concedida VISTA ao Deputado Átila Lira. Adiada a Votação. 4) Projeto de Lei n' 2.807/89, do Sr. José Camargo,
que "institui a prática de horticultura e jardinagem nas
escolas de ensino de primeiro grau localizadas nas zonas
rurais". O Sr. Deputado Cleonâncio Fonseca proferiu
parecer FAVORAVEL. O Deputado Artur da Távola,
designado Relator leu o parecer e não o adotou. Discutiram a matéria os Srs. Osvaldo Sobrinho, Agassiz Almeida e Octávio Elísio. Em Votação: APROVADO
o parecer CONTRÁRIO do Deputado Artur da Távola, designado Relator do parecer Vencedor, contra os
votos dos Deputados Osvaldo Sobrinho e Agassiz Almeida. O parecer FAVORÁVEL do Relator, Deputado Cleonâncio Fonseca, passou a constituir Voto em
Separado. Segue à Coordenação de Comissões Permanentes. 5) Projeto de Lei n' 2.746/89, do Sr. Jesus
Tajra, que "dispõe sobre a criação de uma escola técnica
federal no Município de Valença, Estado do Piauí, e
dá outras providências". O Relator, Deputado Átila
Lira, proferiu parecer FAVORÁVEL, com emenda.
O Relator adotou sugestão dos Dcputados Sólon Borges
dos Reis e Octávio Elísio, que apresentaram emenda
supressiva ao artigo 4'. Em Votação: APROVADA,
por unanimidade, a Redação do Vencido, do Relator,
FAVORÁVEL, com duas emendas. Segue à Comissão
de Finanças. 6) Projeto de Lei n' 2.873/89, do Sr. Jesualdo Cavalcanti, que "dispõe sobre a criação da [iscola
Agrotécniea Federal de União, Estado do Piauf'. O
Relator, Deputado Átila Lira, proferiu parecer FAVORÁVEL. Em discussão, o Relator adotou a emenda
sugerida pelo Plenário, Substitutiva do artigo 1'. Em
Votação, APROVADA, por unanimidade, a Redação
do Vencido, do Relator, FAVORÁVEL, com uma
emenda. Segue à Comissão de Finanças. 7) Projeto de
Lei n' 2.790/89, do Sr. Costa Ferreira, que "autoriza
6 Poder Executivo a.instituir a Escola Agrícola de Pinheiro, no Estado do Maranhão". O Relator"Deputado
Átila Lira,'proferiu parecer FII.VORÁVEL, com uma
emenda. Discutiram a matéria os Senhores Deputados
Octávio Elísio, Costa Ferreira e José Queiroz. Em Votação: APROVADO o parecer FAVORÁVEL com
emenda, contra o voto do Deputado Tadeu França.
8) Projeto de Lei n' 2.670/89, do SI. Eliel Rodrigues,
que "autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundaçâo
Universidade de São Félix do Xingu, no Estado do
Pará". O Relator, Deputado Freire Júnior proferiu pa-
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recer FAVORÁVEL. O Sr. Deputado Tadeu França
solicitou a verificação de quorum. ENCERRAMENTO: Responderam a chamada onze Senhores membros,
hão havendo numero regimental, o Sr. Presidente encerrou a presente Reunião às catorze horas e dez minutos. E, para constar, eu, Tasmânia Maria de Brito Guerra, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de
lida, aprovada e assinada pelo Senhor Presidente, scrá
publicada no Diário do Congresso Nacional.
25'

Reuni~

Ordhaária, realizada em 6 de dezembro de
1989

Aos scis dias do mês de dezcmbro de mil novecentos
e oitenta e nove, na sala n' 27 do Anexo IJ da Câmara
dos Deputados, às dez horas, reuniu-sc a Çomis~ão
de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, presentes
os Senhores Dcputados Ubiratan Aguiar, Presidente;
Florestan Fernandcs, Celso Dourado e Jorge Hage, Vice-Presidentes; Paulo Delgado, Bezerra dc Melo, Átila
Lira, Artur da Távola, Arnold Fioravante, Jesualdo
Cavalcanti, José Queiroz, Mauro Miranda, Sólon Borges dos Reis, Hermes Zaneti, Adylson Motta, Lauro
Maia, Marcio Braga, Rita Camata, José da, Conceição,
Osvaldo Sobrinho, Nelson Seixas, Fausto Fernandes,
Octávio Elísio, Tadeu França, Alvaro Valle, Manoel
Castro, Érico Pegoraro, Evaldo Gonçalves, Cleonâncio
Fonseca, Pedro Canedo, Fábio Raunheitti, Maguito Vi-.
leIa, Agassiz Almeida, Costa Ferreira, Orlando Pacheco e Joaquim Haickel. 'ATA: Abertos os trabalhos,
sob a Presidência do Senhor Deputado Ubira,tan
Aguiar, a Secretária procedcu à leitura da Ata da Reu.nião anterior, que foi aprovada sem restriçõcs. RELAçÃO DOS PROJETOS DISTRIBUíDOS: Ao Deputado MARCIO BRAGA: 1) PROJETO DE LEI N'
1.894-C/83, Emcnda do Senado ao Projcto de Lei n.'
1.894-B/83, quc "torna obrigatória a inclusão de espetáculos musicais ao vivo nas casas de diversões"; Ao Deputado SÓLON BORGES DOS REIS: 2) PROJETO
DE LEI N' 3.494/84, do Sr. Victor Faccioni, que "isenta
do Imposto sobre Operações Financeiras as rclativas
ao crédito educativo"; À Deputada LÍDICE DA MATA: 3) PROJETO DE LEI N' 7.445/86, do Poder Executivo (Mensagem n' 91/86), que "extingue a Comissão
Nacional de Moral e Civismo e dá outras providências",
Ao Deputado JESUALDO CAVALCANTI: 4) PROJETO DE LEI N' 7.935/86, do Senado Federal, que
"erige em monumento a cidade de Laranjeiras, no Estado de Sergipc"; Ao Deputado OCTÁVIO ELÍSIO:
5) PROJETO DE LEI N' 8.338/86, do Senado Federal,
que "acrescenta parágrafos ao artigo 2' da Lei n.' 5.540,
de 28 de novembro de 1968, que "fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com. a escola média, e dá outras providências";
Ao Sr. HERMES ZANETI: 6) PROJETO DE LEI
N' 477/88, do Sr. Siqueira Campos, que "revigora e
altera dispositivos da Lei n' 5.108, dc 21. de setembro
de 1966 (Código Nacional de Trânsito), revogados ou
modificados pelo Decreto-Lei n' 584, dc 16 de maio
de 1969"; Ao Deputado LUIZ MARQUES: 7) PROJETO DE LEI N' 826/88, do Poder Executivo, (Mensagem n' 271-C/88), que "altera a Lei n' 6.860, de 24
dc noyembro de 1980, que autorizou o Poder Executivo
a instituir a Fundação Petronio Portella"; À Deputada
RITA CAMATA: 8) PROJETO DE LEI No 1.143/88,
do Sr. Franêisco Dias, que "dispõe sobre o prazo de
amortização dos empréstimos do Crédito Educativo e
dá outras providências". EXPEDIENTE. O Sr. Presidentc comunicou à Comissão que requereu ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados o encaminhamento
de requerimento ao Poder Executivo objetivando as
seguintes informações da SEPLAN: 1) "qual a receita
de impostos da União efetivamente arrecadada no presente exercício, até 30-11-89; 2) qual montante de recursos foi repassado para o Ministério da Educação, sob
quais rubricas, no presente exercício, até 30-11-89".
O assunto mereceu o aplauso do Plenário da Comissão.
Os Deputados Hermcs Zaneti, Sólon Borges dos Reis
e Florestan Fernandes manifestaram disposição em assinar o requerimento. ORDEM DO DIA: 1) Projeto
de Lein'2.670/89, do Sr. Eliel Rodrigues, que "autoriza
o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade
de Sâo Félix do Xingu, no Estado do Pará". O Relator,
Deputado Freire Junior, proferiu parecer FAVORÁ-
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Y,EL. Discutiu a' matéria o DePlltado Florestan Fernandcs. Em votação: APROVADf) o parecerFAVORÁVEL do Rclator, Freire Junior, contra os votos dos
Deputados Florestan Fernandes, Octávio Elísio, Nelson
Seixas, Bezerra de Melo, Artur d'a Távola, Tadcu França e Jesualdo Cavalcanti. Segue à Comissão de Finanças. 2) Projeto de Lei n' 314/88, do SI. Adolfo OLIVEIRA; que "determina o tombamento do antigo estúdio
da Rádio Nacional no Rio de Janeiro e sua transformação em Museu da História do Rádio no Brasil".
APROVADO, por unanimidade, o parecer FAVORÁVEL do Relator, Deputado Artur da Távola. Segue
à Comissão de Finanças. 3) Projeto de Lei n' 2.924/89,
do Sr. Costa Ferreira, que "autoriza o Poder Executivo
a instituir a Escola Agrícola de Vitorino Freire, no Estado do Maranhão". O Relator, Deputado Joaquim Haickel, proferiu parecer FAVORÁVEL, com Emenda.
Concedida VISTA ao Deputado Jesualdo Cavalcanti.
Adiada a Votação. 4) Projeto de Lei n' 2.871/89, do
SI. Costa Ferreira, que "autoriza o Poder Executivo
a instituir a Escola Agrícola de Lago da Pedra, no Estado do Maranhão". O Relator, Deputado Alvaro Valle,
proferiu parecer FAVORÁVEL, com emenda. Concedida VISTA ao Deputado Jesualdo Cavalcanti.. Adiada
a votação. 5) Projeto de Lei n' 2.843/89, do Sr. 'Costa
Ferreira, que "autoriza o Poder Executivo a instituir
a Escola Agrícola de Santa Luzia do Páruá, no Estado
do Maranhão". O Relator, Deputa.do Marçio Braga,
proferiu parecer FAVORÁVEL. Concedida VISTA ao
Deputado Jesualdo Cavalcanti. Adiada a votação. 6)
Projeto de Lei n' 5.568/85, do Senado FederaL, que "institui a Semana Nacional do Jovem e dá outras providências". APROVADO, por unanimidade, o parecer FAVORáVEL do Relator, Deputado Bezerra de Melo .
Ségue à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e informática. 7) Projeto de Lei n'- 2.963/89, do
Sr. COjta Ferreira, que "autoriza o Poder Exccutivo
a instituir a Escola Agrícola de Balsas, no Estado do
Maranhijo". O Relator, Deputado Fábio Raunheitti,
proferiu parecer FAVORÁVEL, com Emenda. O Deputado Octávio Elísio, designad!J Relator do Parecer
Vencedor, adotou o parecer do Relator, Deputado Fábio Raunheitti., e propôs emenda modificativa ao art.
3". Em Votação: APROVADO, o pareccr FAVORÁVEL, com duas emendas, do Dcputado Octávio Elísio,
designado Relator <;\0 Parccer Vencedor, contra o voto
do Dcputado Nelson Seixas. O parecer favorável, com
emenda, do Relator, Deputado Fábio Raunheitti passou a consti.tuir Voto cm Separado. Segue à Comissão
de Finanças. 8) Projeto ·de Lei n' 6.553/85, do Senado
Federal, que "autoriza o Ministério da Educação a disciplinar a obrigatoriedade de reprodução peIas editoras
de todo o País, em regime de proporcionalidade, de
obras em caracteres Braille, e a permitir a reprodução,
dade lucrativa, de obras já divulgadas, para uso exclu;sivo de cegos". ó'\PROVADO, por unanimidade, o paTecer FAVORAVEL, com Substitutivo, do Relator,
Deputado Nelson Seixas. Segue à Coordenação de Comissões Permanentes. 9) Projeto de Lei n' 6.663/85,
do Senado Federal. que "determina seja a Bandeira
brasileira hasteada, diariamente, nos estabelecimentos
de l' e 2" graus, sob cântico do Hino Nacional". O
Relator, J;>eputado Agassiz Almeida, proferiu parecer
FAVORAVEL, com emendas. Na ausência do Relator,
o Deputado Sólon Borges dos Reis, designado Relator
do parecer vencedor, proferiu parecer FAVORÁVEL,
com emenda Substitutiva ao artigo 1" e adotou as emendas supressivas aos artigos 2' e 3', sugeridas pelo Deputado Arnold Fioravante. Em votação: APROVADO,
o parecer FAVORÁVEl, com duas emendas, do Deputado Sólon Borges dos Reis, designado Relator do I?arecer' vencedor. O parecer favorável, com emendas, do
Relator, Deputado Agassiz Almeida passou a constituir
voto em separado. Segue à Coordenação de Comissões
Permanentes. 10) Projeto de Lei n' 1.806/89, do SI.
Freire Júnior, que "cria a Escola Técnica Agrícola de .
Tocantinópolis, no Estado do Tocantins". (Anexo PL.
n' 3.157/89), O Relator, Deputado Agassiz Almeida
proferiu parecer FAVORÁVEL, com emendas ao Projeto de Lei n' 3.157/89, anexado; CONTRÁRIO ao
Projeto de Lei n' 1.806189. Concedida VISTA ao Deputado Octávio Elísio. Adiada a Votação. 11) Projeto
•de Lei n' 2.408/89, do SI. Jorge Arbage, que "autoriza
o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade
Federal de Bragança, no Estado do Pará". O Relator,
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Deputjldo Cleonâncio Fonseca, proferiu parecer FAVORAVEL. Concedida VISTA ao Deputado Hermes
Zaneti. Adiada a Votação. 12) Projeto de Lei n'
1.266/88, do Sr. Antonio Carlos Konder Reis. que "dispõe sobre o exercício da profissão de oceanógrafo e
dá outras providências". !:,PROVADO. por unanimidade, o parecer FAVORAVEL. com Substitutivo do
Relator, Deputado Bezerra de Melo. Segue à Coo~de-'
nação de Comissões Permanentes. 13) Projeto de Lei
n' 2.033/89, do Sr. Agassiz Almeida. que "autoriza o
Poder Executivo a criar. a "Escola Agrícola Federal
do Nordeste", com sede na cidade de Campina Grande.
Estado da Paraíba. O Relat<;>r, Deputado Tadeu França.
proferiu parecer FAVORAVEL. com duas emendas.
Discutiram a matéria os Senhores Deputados Jesualdo
Cavalcanti, Hermes Zaneti e Agassiz Almeida. Em votação: ,APROVADO, por unanimidade, o parecer FAVORAVEL. com duas emendas, do Relator, Deputado
Tadeu França. Segue à Comissão de Finanças. 14) Projeto de Lei n' 2.089/89, do Sr. Paulo Mourão, que "dispõe sobre a criação de escola técnica agrícola federal
em Porto Nacional, Estado do Tocantins". O Relator.
Deputado Sólon Borges dos Reis, proferiu parecerFA-.
VORÁVEL. eom uma emenda. Concedida VISTA ao
Deputado Hermes Zaneti. Adiada a Votação. 15) Projeto de Lei n' 2.877/89. do Sr. Gcrson Marcondes. que·
"dispõe sobre a criação da Escola Técnica industrial
da zona leste de São Paulo. Capital, c dá outras provi-o
dências". O Relator, DeI!utado Florestan Fernandes,
proferiu parecer FAVORAVEL. Concedida VISTA ao
Deputado Hermes Zaneti. Adiada a Votação. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente, cnccrron a prescnte Reunião às treze horas..
E, para constar, eu Tasmânia Maria de Brito Guerra.
Secretâria, lavrei a presente Ata, que depois de lida,
aprovada e assinada pelo Senhor Presidente, scrá publicada no Diário do Congresso Nacional.
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Aprovado, unanimemente. o parecer do Relator: 2)
Projeto de Lei n' 2.425189, que "Permite a aquisição
de imóvel através do Sis.tema Financeiro da Habitação
nas condições que especifica, e dá outras providências".
Autor: Senado Federal., Relator: Deputado Arnaldo
Prieto. Parecer: Contrário. E~ votação: Aprovado,
unanimemente, o parecCl\ do Relator pela Rejeição do
projeto: 3) Projeto de Lei n' 3,154/89, que "Dá nova
redação ao artigo l' da Lei n" 7.792, de 4 de julho
de 1989. que limita o núm'cro dé Zonas de Processamento de Exportações - ZPE, e dá outras providências". Autor: Deputado José Dutra. Relator: Deputada
Rita Furtado. Parecer: Favorável nos termos do Substitutivo adotado pela Comissão de Economia, Indústria
e Comércio. Em votaçãO: Aprovado, unanimemente,
o parecer do Relator; 4) Projeto de Lei n' 3.979/89,
que "Cria a Zona de Processamento de Exportação
no Município de Teófilo Otoni. no Estado de Minas
Gerais". Autor: Deputado Luiz Leal e outros 277. Relator: Deputildo Milton Reis. Parecer: Favorável. Em
votação: Awovado. unanimemente, o parecer do Relator. Antes de ser examinado o item 5 da pauta o Deputado Francisco Dornelles, por ser autor da matéria,
passou a presidência ao Senhor Deputado Arnaldo Prieto. 5) Projeto de Lei Complementar n' 156/89, que
"Fixa o início e o término do exercício financeiro na
admistração pública, e dá outras. providências". Autor:
Deputado Francisco Dornelles. Relator: Deputado
Mussa Demes. Parecer: Favorável com sete emendas.
Em votação: Aprovado. unanimemente, o parecer do
Relator. O Senhor Presidente s.uspendeu os trabalhos
por quinze minutos para elaboração da Ata da presente
reunião. Reab.ertos os t~abalhos foi a referida Ata aprovada por unammldade. As doze horas, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião,
e, para constar eu MARIA RABELLO DE MOURA,
Secretária. lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá
à publicação.

dispensada a leitura da Ata da reunião anterior e a
mesma, sem restrições, foi aprovada por unanimidade.
O Senhor Presidente discorreu sobre a finalidade da
presente reunião e convidou para tomarem assento à
Mesa os Senhores Rex Nazaré Alves, Jurgen Bandel,
José Eduardo Martins Felído e Deputado Marcelo Cordeiro. A seguir, concedeu a palavra, sucessivamente,
aos Senhores Conselheiro José Eduardo Martins Felício, Dr. Jurgen Bandel, John Milne Albuquerque Forman, Deputado Cid Carvalho, Dr. Rex Nazaré Alves,
Evaldo Césari de Oliveira, Gerold Herzog e Ronaldo
Arthur da Cruz Fabrício. Após as exposições feitas pelos convidados o Senhor Presidente declarou abertos
os debates, dos quais participaram os Senhores Deputados Maurílio Ferreira Lima, Fernando BezelTa Coelho, Luiz Alberto Rodrigues, Sandra Cavalcauti e Marcelo Cordeiro. Após os debates o Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos os convidados, em especial, do Dr. Gerold Herzog, que se deslocou da Alemanha especialmente para esta reunião, dos parlamentares
e jornalistas e. às onze horas e dez minutos. encerrou
os trabalhos. A reuniâo foi totalmente gravada e taquigrafada e a sua conversão datilográfica integra o presente documento. E, para constar, eu Regina Beatriz
Ribas Mariz, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhof Presidente e encaminhada à publicação no Diário do Congresso Nacional. Deputado Bernardo Cabral, Presidente.
.

COMISSÃO DE FINANÇAS
26' Reunião (ordinária) da Comissão de Finanças, reali·
zada no dia 6·12·89

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
16' Reunião (ordinária), realizalja em 23-8·89

Aos seis dias do mês de dezembro de mil novecentos
e oitenta e nove, às onze horas, na sala cinco, do anexo

dois, da Câmara dos Deputados, reunin-e a Comissão
de Finanças, sob a presidência do Deputado Francisco
Dornelles. Compareceram os S~nhores Deputados Osmundo Rebouças, César Maia. Mussa Demes, Njder
Barbosa. Valmir Campelo, Francisco Küster, Sérgio
Naya, Gandi Jamil, Manoel Castro, Basílio Villani,
Moysés Pimentel, Fernando Bezerra Coelho. José Carlos Grecco, Arnaldo Martins, Jonival Lucas. José Freire, Milton Reis, Arnaldo Prieto, Rita Furtado, João
Natal, Sérgio Werneck, Levy Dias, Expedito Machado
e Victor Faccioni. I - Expedi~nte: a) Matérias distribuídas: 1) à Senhora Deputt'da Rita Furtado. em
30-11-89, Projeto de Lei n' 3. 54, de 1989, que "Dá
nova redação ao art. 1" da Lei 'n' 7.792. de 4 de .iulho
de 1989, que "Limita o número de Zonas de Processamento de Exportações - ZPE. e dá outras providências". Autor: Deputado José Dptra; 2) Ao Senhor Deputado Mussa Demes, em 30-11-89, Projeto de Lei
Complement* n' 156, de 1989, que "Fixa o início e
o término do f"xercício financeiro na administração pú.bliea e dá outras providências". Autor: Deputado Francisco Dornelles; 3) Ao Senhor Deputado Milton Reis,
em 6-12-89. Projeto de Lei n' 3.979, de 1989, que "Cria
a Zona de Processamento de Exportação no Município
Deputado 'Luiz Leal e outros 277. 4) Avocado pelo
Senhor Pre,sicjente. Francisco Dornelles, em 6'12-89,
Projeto de Lei Complementar n' 1I8-C. de 1989,
"Emenda elo Senado ao Projeto de Lei Complementar
n' 118-B, de 1989, que "Estabelece normas sobre a
participação dos Estados e do Distrito Federal no produto da arrec.adação do Imposto sobre Produtos Industrializados, relfltivamente às exportações". Autor: Senado Federal. II - Ordem do Dia: 1) Projeto de Lei
n' 8.388186, que~'Cria cargos na Procuradoria Regional
do Trabalho da H' Região em Porto Velho - RO,
e dá outras prov\dências". Autor: Poder Executivo
(Mensagem n" 670/8.6). Relator: Deputado Rita Furtado. Parecer: Favorável com uma emenda. Em votação:

Às dez horas e triNa minutos do dia vinte e três
de agosto de mil novecentos e oitenta c nove, reuulu-se
a Comissâo de Relações Exteriores, em sala própria
do Anexo li da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Dcputdo Bernardo Cabral, com a finalidade
de debater com autoridades convidadas o Acordo Nuclear TentO-Brasileiro, assinado em 1975. Presentes os
Senhores Deputados: Aloysio Chaves, Vice-Presidente.
Délio Braz, Marcelo Cordeiro, Airton Sandoval. Moema São Thiago, Enoc Vieira. Afrísio Vieira Lima.
Amaury Müller, Bocayuva Cunha, Maun1io Ferreira
Lima, Adylson Motta, Leur Lomanto, Francisco Benjamim, Egídio Ferreira Lima, Artur da Távola, Luiz Viana Neto, Mello Reis, Antonio Mariz, Oscar Corrêa.
Haroldo Sabóia, José Ulisses, Eduardo Bomfim, Domingos Leonelli e Ervin Bonkoski, membros titulares;
Leopoldo Souza, Luiz Alberto Rodrigues, Matheus Iensen, Hélio Rosas. Rosário Congro Neto, Marcos Lima
e Sólon Borges dos Reis, membros suplentes, e ainda
Sandra Cavalcanti, Ottomar Pinto, Rita Camata, Sérgio
Werneck e Cid Carvalho. Presentes também, além de
outras autoridades, os Senhores Conselheiros José
Eduardo Martins Felício (do Ministério das Relações
Exteriores), Dr. Jurgen Bandel (Conselheiro para Assuntos Científicos e Tecnológicos da Embaixada da República Federal da Alemanha). Dr. Rex Nazaré Alves
(Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear),
Dr. John Milne Albuquerque Forman (Presidente das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB), Dr. Evaldo Césari de Oliveira (Presidente da Nuclebrás Engenharia S.A: - NUCLEN), Dr. Gerold Herzog (da
KWU) e Dr. Ronaldo Arthur da Cruz Fabrício (VicePresidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Atividades Técnicas e Industriais na Área
Nuclear-ABDAN). Justificaram sua ausência os Senhores Deputados Márcia Kubitschek, Maurício Fruet e
Geovah Amarante. Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. ATA:
Por solicitação do Senhor Deputado Enoc Vieira foi

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
Declaro abertos os trabalhos de mais uma reunião
da Comissão de Relações Exteriores, destinada a discutir o Acordo de Cooperaçâo Técnica-Científica TeutoBrasileiro, chamado acordo nuclear.
Registro as presenças dos seguintes convidados: Di·
plomata José Eduardo Martins Felído, representante
do Ministério das Relações Exteriores; Dr. Jurgen Bandei, Conselheiro para Assuntos Científicos e Tecnológicos da Embaixada da República Federal da Alemanha; Dr. John Forma0, da INB: Dr. Evaldo Oliveira
da Nuclen Eletrobrás; 'Gerold Herzog, da KWU; Dr.
Rex Nazaré Alves, do Conselho Nacional de Energia
Nuclear; Dr. Artur da Cunha Fabrício, Vice-Presidente
daAB DAN.
Como convidado especial desta Presidência encontra-se no plenário o Dr. Otávio Laconde. Convido. para
compor a Mesa, o Dr. Rex Nazaré Alves, o Dr. Jurgen
Bandel e o Deputado Marcelo Cordeiro, como autor
do requerimento.
Devo esclarecer aos eminentes senhores componentes da Comissão de Relações Exteriores que minha intervenção no Ministério das Relações Exteriores deu-se
diretamente com o Chanceler em exercício, Emhaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, que indicou o diplomata José Eduardo Martins Felício. para. em seu nome,
participar dos trabalhos desta Comissão. Portanto, S.S'
dispõe de todas as credenciais para expor seu trabalho.
A Presidência fornecerá quinze minutos a cada expositor, a fim de facilitar as interferências dos membros
desta Comissão e dos especialistas.
Para conhecermos a posição do Ministério das Relações Exteriores. concedo a palavra ao Conselheiro José
Eduardo Martins Felício. Em seguida, a Presidência
concederá a palavra o Dr. Jurgen Bandel e ao Dr. Rex
Nazaré Alves.
~

O SR. JbsÉ EDUARDO MARTINS FELÍCIO Muito obrigado. Sr. Presidente, Deputado Bernardo
Cabral. O Embaixador Paulo Tarso, com quem V. Ex'
havia feito. contato, precisou viajar para Washington
e indicou-me para, com muito prazer, cumprir essa tarefa. Procurarei fornecer um quadro dos ante.eedentes
do acordo Brasil-República Federal da Alemanha sobre
cooperaçáo, nos usos pacíficos, da energia nuclear. Gostarja, também, de oferecer um quadro da situação em
que se encontram as negociações com parte alemã nesse
setor.
Comemoramos, este ano, vinte anos da existência
do acordo geral de cooperação Brasil-Alemanha nos
setores de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico. No âmbito desse acordo, foi assinado o acordo
nuclear, em 1975, considerado, na época, um dos mais
ambiciosos no setor, jamais firmado entre os dois países.
Devo dizer que no âmbito de acordo de cooperação
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lécnicaprocedemos a reuniões anuais Brasil-Alemanha
·para avaliação da cooperação científico-tecnológica. A
, última reu,niáo realizou-se em Bonn, em dezembro do
· ano passado, e a próxima reatizar-se-á na segunda e
na terça-feira da próxima semana.
Como se sabe, o acordo sobre cooperação nos usos
, pacíficos da energia nuclear entre o Brasil e a Alemanha
foi celebrado em um quadro de crise energética mundial
e, em particular, em um contexto nacional de grave
'dependência do petróleo, no início dos anos 70. Esse
petróleo, em grande parte, era importado, e havia perspectivas de exaustão, ainda na década de 80, do aproveitamento hídrico das regiões mais industrializadas do
País. A energia nuclear figurava-se, então, como uma
das melhores opções para o Brasil. Assim, o Itamaraty
foi chamado para criar o arcabouço internacional de
uma cooperação com a Alemanha, independentemente,
é óbvio, de um esforço autônomo que se fazia no Brasil
de desenvolvimento nuclear. Já se havia optado por
um tipo de reator a água leve, cujo combustível era
'urânio enriquecido. Para operar esse tipo de reator,
sem depender de suprimento externo de urânio enriquecido, fazia-se necessário dominar aJguma tecnologia de
enriquecimento.
Pensava-se, no Brasil, à época, ~ue a melhor teeno·logia seria a de ultra centrifugação. Buscou-se, então,
nas negociações com a República Federal Alemã garan'tir efetivo acesso do Brasil às técnologias necessárias
·ao aproveitamento da energia nuclear, entre as quais
a do enriqJlecimento do urânio pela ultracentrifugação.
A Alemanha mostrava-se disp@sta a transferir as teeno, logias que o Brasil requeria, desde que fossem oferecidas as garantias de sua utiÚzação somente para fins
,pacíficos. A Alemanha detin,ha a tecnologia do enrique: cimento - como detém at~ hoje, em escala industrial
-em consórcio com outros parceiros europeus: a Grã.,
,Bretanha e os Países Baixos. Um dos parceiros europeus
da Alemanha, na época, n:k concordou em ceder o
· processo ao Brasil. Assim 'decidimos, já que era necessário ter uma tecnologia de ehriquecimento de urânio,
desenvolv~r, em cooperação com a Alemanha, a teeno,logia do jato centrífugo, que existe hoje em Resende.
As negociações relativas à transferência da ultracentrifugação foram documentadas em protocolos firmados
,em Brasília e em Bonn, em 1974, em que se demonstram
as dificuldades havidas na época das negociações.
Concluído o acordo nuclear com a Alemanha, em
junho de ,1975, as duas partes negociaram com a Agência Internacional de Energia Atômica, sediada em Viena, um acordo para aplicação de salvaguardas nas atividades nucleares, para fiscalizar se as atividades nucleares não seriam desviadas para fins bélicos.
O acordo de salvaguardar-se uma das duas atividades
básicas da agência atômica visto a promover o uso da
energia nuclear como contribuição à paz, à saúde e
à prosperidade em todo o mundo, e a fiscalizar o uso
dessa energia a fim de que não seja destinada para
,fins bélicos. As salvaguardas da agência são os sistemas
'de fiscalização aos quais os Estados submetem-se volun'tariamente, tanto como relação às instalações como aos
,materiais, que ficam a cargo #e sua escolha. As salvaguardas aplicam-se, em geral, nos casos de transferência
I de tecnologia, como é o caso do acordo Brasil-Alemanha ou em casos em que a Agência Atômica execute
:projetos no Brasil.
O Governo brasileiro tem cilmprido à risca o disposto
nos Acordos de Salvaguardas,com a Agência Atômica,
que, periodicamente, envia ao Ministério das Relações
Exteriores relatórios sobre a aplicação de salvaguardas.
Gostaria de passar às mãos de V. Ex' o último desses
relatórios à minha disposição, que tem caráter confidenciaI, mas estou autorizado a fazê-lo. Nesse relatório
a Agêncip afirma ter havido inspeções na fábrica de
elementos combustíveis, em Resende e na usina Angra-I e, ainda, que o Brasil cumprir fi'elmente seus acordos de salvaguardas.
I

. O SR.. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- A Pre~idência chama a atenção de V .S' para a entrega
de um ddcumento confidencilll que, depois, fará chegar
, às suas máos.
'
, Convido o Sr. Forman, ainigo pessoal d~ste Presidente, para tomar assento à Mesa, uma vez que S.
S' recusa o possível anteriormente. A Presidência reitera o oonvite a V. S'
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Continua com a palavra o eminente diplomata José
Eduardo Martins Felício.
O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINS FELÍCIO Muito obrigado, nobre Deputado Bernardo Cabral.
Dizia que a Agência, periodicamente, faz inspcçõcs
no Brasil, e temos relatórios comprovando que o Brasil
cumpre com seus acordos de salvaguardas.
A Cooperação bilateral com a República Federal da
Alemanha veio-se desenvolvendo normalmente, sem
percalços, apesar de dificuldades financeiras. Para a
época esse era considerado um dos maiores acordos
já celebrados. E, por força orçamentária, houve a necessidade de rever o acordo, até que, em agosto do ano
passado, o Presidente da República determinou uma
reestruturação de todo o setor nuclear brasileiro. A
parte alemã, como convinha, foi notificada previamente
e manifestou-se favoralmente à determinação. Um dos
motivos que levaram à reestruturação foi exatamente
garantir a continuidade dessa cooperação, que todos
nós acreditamos que deva continuar.
Por outro lado, testemunhamos, nos últimos anos,
um crescente recrescimento da atuação de grupos ecológicos no mundo todo, em especial na República Federal
da Alemanha. Deflagrou-se. uma campanha ante nuclear muito forte em praticall].ente todos os países. Essa
mesma postura vem sendo defendida no período pré-eleitoral que está ocorrendo na República Federal Alemã. Haverá eleições no próximo ano - e o Conselheiro
Bandel poderá confirmá-lo. A esse respeito, gostaria
de revelar que o partido alemão SPD, de oposição,
também tem pressionado o gbverno da República Federal Alemã nesse sentido. Recentemente o presidente
do SPD enviou ao Chanceler Alemão Helmt Kohl, da
República Federal da Alemanha, uma carta em que
solicita ao governo alemão que denuncie o acordo com
o Brasil, sob a alegação de que o Governo brasileiro
estaria utilizando a tecnologia adquirida no acordo para
aplicações bélicas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Pediria ao Diplomata Martins Felício que repetisse
a última afirmativa, pois af parece existir um ponto
nodal de toda a controvérsia.
O SR. JOSÉ MARTINS FELíCIO - Pois não, Deputado. Lerei o que está es~rito no texto:
"A esse respeito, em recente carta ao Chanceler
Helmut Kohl, o líder do SPD, Sr. Hermann Cheer,
chegou a exigir que o governo alemão denuncie
o Acordo, sob alegação de que o Governo brasileiro estaria utilizando a tecnologia adquirida através do Acordo para aplicações bélicas."
Gostaria de recordar que o acordo Brasil-Alemanha
expiraem 18 de novembro de 1990. É renovável, automaticamente, por cinco anos, caso não haja denúncia
de nenhuma das partes. A parte eventualmente interessada em denunciá-lo deve notificar a outra com antecedência de um ano. Temos indicação da parte alemã
de que não ha a mendr intenção de denunciar o Acordo,
e não é intenção do Ministério das Relações Exteriores
e das autoridades do se,tor - que conheço - de proceder de forma semelhante.
Voltando ao tipo de ambiente internacional em que
vivemos, observaram-se, nos primeiros meses deste
ano, publicações concomitantes em Washington e em
Bonn de notícias editoriai~ em que a indústria alemã
também é acusada de negligenciar o controle da teenologia de materiaistransferidos para o Brasil, assim como
dos técnicos treina~os sob a guarda do Acordo Nuclear.
O governo alemãotem-se mostrado cooperativo com
o Bra~il, a nível de governo, mas também é sensível
ao prclblema interno do país. Por sua vez - e creio
que Dr. Rex Nazaré Alves elaborará melhor essa questão - a existência de sal.Jaguardas no Acordo com
a Alentanha praticamente impede que es.sas atividades
,sejanf'aplicadas em outras, desenvolvidas autonomamente no Brasil. Nem interessa ao Brasil que essas
atividal:1es - que inclusive; envolvem segredos industriais i1TIPortantes -\sejam contaminadas pelas salvaguardas do Acordo, em que haverá inspetores estrangeiros 'verificando tecnologias que desenvolvemos com
muito esforço e à custa de muitos' recursos. E tenho
certeza de que o Dr. ReJí; Nazaré abordará esse particular.
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São lnuitos os exemplos do recrudescimento das pressões antinucleares: V. Ex', Deputado Bernardo Cabral,
recordará que parlamentares estrangeiros foram contrários ao Acordo Nuclear do Brasil com a Alemanha.
Um deles esteve em Goiânia questionando o trabalho
dos cientistas brasileiros, na époGa daquele grave e lamentável acidente. Em ambas as oportunidades, esta
Casa e o Senado,Federal protestaram, afirmando com
bastante veemênCia que uln parlamentar brasileiro não
seria cflpaz de iHgerência semelhante em outro país.
Ficamos muito agradecidos por essas manifestações desta Casa e do Senado, naquela ocasião.
Darei apenas mais outro exemplo, para não cansá-los
com uma lista longa, sobre o ambiente internacional.
No firta1 do ano Rassado, negociávamos com o Banco
Mundial um empréstimo para o setor elétrico brasileiro.
O refendo banco chegou a acenar com a exigência de
que o Brasil colocasse todas as suas atividades nucleares
sob salvaguardas, quer as decorrentes da cooperação
com a RFA, quer 'as autônomas, e chegou até mesmo
a questionar o pr~rama brasileiro de construção de
centrais.
A aplicação indiscriminada de salvaguardas extrapolaria às obrigações assumidas pelo Governo brasileiro
nos acordos internacionais aprovados pelo Congresso
l
Nacional.
Gostaria de repetir, Sr. Deputado, se V. Ex' permitisse: a aplicação indiscriminada de salvaguardas e inspeções estrangeiras extrapolaria as obrigações do Governo brasileiro assumidas em acordos internacionais
e aptovadas pelo Congresso Nacional. Por outro lado,
o questionamento do n,?sso programa de construção
de usinas nucleoelétricas"significaria pelo menos, uma
ingerência indevida nas decisões da competência exclusiva do Governo brasileiro.
Essas e outras pressõJs revelam-nos, em síntese, que
os cOfIlpromissos reiteráflos pelo Governo brasileiro e
agora contidos na Constituição, de utilizar a energia
nuclear somente para fios pacíficos, não têm recebido
a df;vida atenção de algups dos nossos parceiros. ,
Para concluir, Srs. Deputados, na avaliação do Itamaratj', não caberia ceder nas situações conjunturais em
que1.vivemos, as quais não raro decorrem de problemas
,internos em outros países. A nossa política nuclear foi
'construída com muito critério ao longo dos anos, em
estreita colaboração c pprfeito entendimento com os
hrgãos políticos e técnicbs do Governo. Ceder agora.
~ignificaria abrir mão de muitas décadas de uma política
nuclear coerente, que não aceita tratamento discrimipat,ório e é, sobretudo, voltada para a paz.
E esse o quadro que pretendia esboçar, na tentativa
de demonstrar as condições em que se dão atualmente
~s negociações nucleares do Brasil com o exterior. Procurei mostrar esse quadro antcs da próxima reunião
com a RFA, na segunda e na terça-feira da semana
que vem.
Entendemos, no Itamaraty, que, nessa oportunidade,
V.'.Ex' nos permitiu cumprir a obrigação de informar
pata, posteriormente, colher a orientação desta Casa
que se fizer necessária.
'(remos, enfim, estar contribuindo para que se cumpra o preceito, tão sa~iamente seguido na Constituição
- e do qual V. Ex' e outros parlamentares aqui presentes foram defensores in'cansáveis - dc que as atividades
n,\c1eares no .Brasil somente serão admitidas para fins
pacíficos c mediante aprovação do Congresso Nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernárdo Cabral)
- V. Ex" acabaram de ouvir a posição oficial do Itamaraty. Agora vamos ter o prazer de ouvir o Conselheiro
Dr. Jurgen Bandel. Antes, convido o Deputado Cid
Cài-valho, Presidente da Comissão de Orçamento, a
tOlpar assento à Mesa, pois vamos precisar muito da
ajuda de S. Ex' para tratar da energia nuclear.
Devo dar um esclarecimento aos presentes: o requerimehto do eminente ,Deputado Marcelo Cordeiro chegqt{ às minhas mãos na quinta-feira. Só pude despachá-lo no dia seguinte e somente anteontem entrei em
contato com o Embaixador da República ,Federal da'
Alemanha. Apenas ontem S. Ex' fez chegar ao conhecimento do Conselheiro Jurgen Bandel esta reunião. Desse modo, a Presidência agradece, em primeiro lugar
ao Embaixador e, em segundo lugar, a V. Ex', pedindo
tmhbém que transmita ao Embaixador esses agradeci-
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pela presteza com que se fez representar aqui
vez que a premência do tempo não permitiu
aIS. Ex' trazer um paper maior. Assim, o Conselheiro
Jurgen Bandel vai, de improviso e dentro do tempo
que lhe é destinado, transmitir a posição oficial sobre
os antecedentes do acordo.
'rem a palavra S. Ex'
'" 9 SR. JURGEN BANDEL - Exm'. Sr. Presidente,
Em" Sr" e Srs. Deputados e demais presentes, o Presidente da Comissão já disse que tenho algumas desvan-'
tagens para explicar o que quero dizer: a primeira devese ao fato de que s6 ontem recebi informação sobre
esta reunião da comissão; a segunda é que o português
não é minha língua pátria.
O companheiro José Eduardo Martins Felício já in-o
formou à Comissão sobre o Acordo Nuclear entre o
Brasil e a Alemanha e as diferentes partes, o tipo de
.enriquecimento, salvaguardas c o acordo trilateral entre
'0 Brasil, a Alemanha c a AIEA. Acho que não preciso
repetir essa cronologia do Acordo Nuclcar.
, Atualmente, está sendo preparada a pr6xima reunião
da Comissão Mista sobre a cooperação nas áreas dê
ciência e tecnologia. Nesta reunião, vamos discutir também a cooperação na área de energia nuclear. De acordó com nossa informação, quando o Governo brasileiro
restroturou o programa nuclear, no ano de 1988, quase
tivemos um nova situação na cooperação bilateral com
o Brasil. A restruturação foi fcita no sentido de que
os programas autônomo e bilateral fossem um s6 programa. Antes, tínhamos uma situação em que havia
uma separação exata entre o programa bilateral e o
programa autônomo. Acho que, na próxima reunião
da Comissão Mista, este será um ponto de discussão:
separar o programa autôuomo do bilateral.
Outro ponto, sobre o qual o companheiro Martins
fFeUcio falou, refere-se aos parlamentares da Alemanha
\que visitam este País, discutindo a política de energia
nuclear e recomendando que este acordo deve ser extint.o. Estamos em um país livre. Não temos o direito
de proibir as visitas dos parlamentares ao País. Acho
que o Governo não gosta desses visitantes, mas não
,pode proibir essas discussões. Lembro-me de que, no '
'acidente nuclear em Goiânia, um deputado do Partido
;:Ias Verdes criticou as medidas tomadas pela CNEN
em Goiânia - e acredito que isso não é verdade. Mas
a Embaixada não tem condição de proibir essas ações
dos parlamentares alemães. Atualmenbte, conforme o ,
'companheiro Martins Felício mencionou, temos uma
discussão na Alemanha sobre energia nuclear e cooperação bilateral entre diferentes paíoses - não só com
o Brasil, mas também com a Argentina e li lemão tem
recebido informações detalhadas de que essa cooperação é apenas para fins pacíficos. Essa deverá a base
da discussão na próxima reunião da Comissão Mista.
Quanto a isso o companheiro Felício lembrou uma carta
do Chefe da Oposição do Parlamento alemão, Sr. Fulklan AI Shunts Luarez Boushimitd. Ele não proibiu a
cooperação, mas solitou esclarecimento sobre o tipo
de cooperação, especialmente em relação ao programa
autônomo e ao bilateral.
Atualmente, são ess~s os pontos mais críticos que
deverão ser discutidos na semana que vem. Teremos
maiores esclarecimentos depois da reunião da Comissão
Mista.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- A seguir, vamos ouvir comentários sobre a avaliação
técnica, a mudança de conjuntura no Brasil, resultados
'
obtidos e as dificuldades.
Como primeiro orador, dou a palavra ao Dr. John
Albuquerque Forman, Presidente da INB.
rem a palavra S. Ex'
O SR. JOHN ALBUQUERQUE FORMAN - Sr.
Presidente, Deputado Bernardo,C3bral,.Srs, Deputados e Senadores, em primeir6lugar, agractêçoa V.
Ex" a oportunidade de estar aqui e, mais uma vez,
conversar com os representantes do Legislativo a respeito do nosso programa. Dentro do que foi estabelecido,
a parte que me toca comentar - função de alteração
ocorrida no programa nuclear em agosto do ano passado, é o que se convenciona chamar de ciclo do combustível nuclear. A transformação da Nuclebrás em Indústrias Nucleares do Brasil também reduziu o campo de
atuação dessa nova empresa ao ciclo do combustível.
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Conseqüentemeute, os comentários a respeito da parte
de engenharia das usinas nucleares e sua construção
serão feitos pelo DI. Evaldo César··de Oliveira posteriormente.
Corno já foi mencionado, o Acord9 en~re a, .Rep~
blica Federal da Alemanha e o Brasil foi abrangente,
porque firmado em meados da década de 70, ocasião,
em que o mundo já havia passado pelo chamado primeiro choque do petróleo. Em face da decisão tomada
naquela ocasião, de que a energia nuclear seria a opção
correta para ger!!r grandes blocos de energia parll 0",
j3rasiI""era importante o desenvolvimento de urna capacidade nacional. O.desenvolvilnento de .uma capacidade
nacional em curto pril:zo pass~):a<!peces~ri~ery!e pOr.
uma associação em que parte'dos conhecimentos o know-how - pudesse ser transferido. Isso, porque
implementado na quela ocasião foi um programa industrial de geração de energia. A épocao Brasil desenvolvia
- e continua desenvolvendo ~ suas atividades de pesquisa ~través da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E um programa próprio, que visa todas as partes,
não cobertas pelo acordo industrial que, era construir
usinas nucleares para gerarem energia e o ~icl9 .do combustível correspoiident("
Em 1975, como foi mencionado pelo Diplomata Dr.
Martin Felício, havia uma conjuntura energética internacional - e no Brasil, bem diferente daquela que
veio prevalecer no final da década de 80. Peço que
seja projetada uma transparência que mostra, em termos de setor energético, qual era a situação.
A década anterior à assinatura do cmitrato caracterizou-se pelo crescimento da demanda de energia elétrica, sempre superior a 10% ao ano. Essa demanda implicava, em tais níveis , dobrar a capacidade instalada
de energia no Brasil a cada sete anos. Naquela ocasião,
o conhecimento do potencial hidroelétrico, principalmente da Região Amazônica, não era bem conhecida.
O final da década nos trouxe o segundo choque do
petróleo, e o início da década de 80, a grave crise internacional de juros. Ambos contribuíram para que a economia do País, como um todo, sofresse um choque
bem refletivo, quando o crescimento da demanda de
energia nos anos de 1981 e 1982 ficou abaixo de 5%.
Isto levou a Eletrobrás - empresa responsável pelo
planejamento energético do País - à revisão anual de
suas metas e conseqüentemente, da participação da
energia nuclear no suprimento dessa demanda.
A alteração dos planos, ou seja, a postergação de
entrada em operação de usinas, por falta de recursos
ou de demanda, como se caracterizou no início da década de 80, era relativamente fácil a nível de planejamento, sua execução, no que diz respeito especialmente
ao programa nuclear, no entanto, foi extremamente
difícil O programa foi concebido de forma integrada,
pois havia um projeto de desenvolvimento da energia
das centrais nucleares, a sua construção. E ao mesmo
tempo se desenvolveriam as alternativas para a implantação do ciclo do combustível no Brasil.
A postergação da entrada em operação das usinas
de geração elétrica, evidentemente, trouxe desequilíbrio não apenas para as atividades relacionadas com'
o ciclo do combustível especificamente, mas também
para outras atividades, como, por exemplo, a fábrica
de equipamentos pesados - a Nuclep - construída
em Itaguaí. Esta fábrica foi construída com capacidade
inicial de produção de um conjunto de equipamentos
pesados para usinas nucleares por ano. O atraso de
entrada em operação das usinas de um lado, diminuiu
sensivelmente o mercado para a Nuclep, que hoje tem
capacidade ociosa; e, de outro, permitiu alterações também na cooperação BrasiI-Alemanha, tendo a Nuclep
fabricado equipamentos para Angra II e Angra IH,
que inicialmente tinham de ser construídas na República
Federal da Alemanha.
Além desses fatos que atingiram a economia brasileira como um todo, freqüentemente ouvimos comentários a respeito da falência do programa nuclear, Não
foi apenas o programa nuclear que sofreu o resultado
dessa conjuntura econômica; o setor elétrico como um
todo também sofreu seus efeitos. A situação da Eletrobrás hoje é extremamente grave; o setor siderúrgico,
o setor industrial, enfim, todos os setores de base da,
economia foram profundamente afetados.
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Essa reprogramação, que mencionei. trouxe graves
prejuízos para o ciclo do combustível. Depois de a
analisarmos, chegamos à transformação do setor nuclear, que ocorreu em agosto do ano passado. Isso visa-,
va a trazer racionalidade ao programa e novos prazos
para a entrada em operação das diferentes etapas do
ciclo do combustível - evidetemente, é o que está em.
curso, neste momente
Apesar dessas dificuldades imensas causadas pela
conjuntura internacional e nacional, o fato de os recursos disponíveis para o desenvolvimento do programa
nuclear, em moeda nacional - fossem em cruzeiro,
fossem em cruzado ou cruzado novo - teriam sido
reduzidos sistematicamente e de as atividades desenvolvidas a nível internacional, dentro do desenvolvimento do acordo estarem cobertas por financiamentos,.
fez com que o grosso dessas atividades exercidas fora
do Brasil fosse realizado dcntro do prazo previsto. O
atraso decorreu em função da falta de recursos no Brasil.
remos hoje, por exemplo, grande parte dos equipa,
mcntos de Angra 11 e Angra UI fabricados e estocados
em Angra c outros lugares - como alguns Deputados
já tiveream oportunidade de verificar. É importante
ressaltar, por exemplo, que enquanto os componentes
de nma usina nuclear representam ccrca de 60% do
investimento total, os 40%.restantcs, referentes às atividades de construção civil dentro do próprio País para as quais faltaram recursos - resultaram, evidentemente, num problema financeiro. Ou seja, o atraso
fez com que a entrada em operação ocorresse com o
prazo desses financiamentos já vencido - e os juros
pagos, são pesados.
O ponto a ressaltar é que o corte no orçamento"
de modo algum, compensou os juros que o Brasil, o
mesmo País, foi obrigado a pagar pelo atraso de entrada
em operação dessas usinas. Os juros, hoje, são da ordem
de um milhão de dólares ao dia - 365 milhões de
dólares de juros ao ano. Os recursos disponíveis para
a construção de Angra 11 e Angra 111 são inferiores
a 200 milhões de dólares. Ou seja, tira-se o recurso
nacional, impede-se a conclusão do projeto e cria -se
um ônys Illaior, em moeda forte, para o país.
A conclusão dessas usinas é importante para a consolidação interna do mercado para o ciclo do combústível.
Vale ressaltar também que, num esforço inicial para
implantação do programa nuclear, foram chamadas as
empresas privadas brasileiras. Essas empresas fizeram'
pesados investimentos em treinamento de pessoal em
adequação de suas instalações, para atender a um programa que não se realizou. Isto gerou, internamente,
razoável mal-estar e prejuízos - espero que o Dr. Ro~
naldo Fabrício comente este aspecto cm sua palestra.
Apesar de todas essas dificuldades, muita coisa foi
realizadas. E começaria pela formação de recursos humanos. Foi criado o programa Pró-Nuclear, que formou
urna quantidade de pessoal - cerca de 167 doutores,
500 mestres e mais de 2.000 técnicos brasileiros - para
atuar no setor nuclear, tanto privado como governamental. Esse programa foi desacelerado, mas contribuiu
para a formação de pessoal de alta qualidade para o
País.
No que diz respeito às atividades da INB propriamente ditas, um dos resultados positivos da atuação
do Governo na área de nuclear foi a cubagem de grandes
reservas de urânio. Isso não deve ser creditado ao acordo com a Alemanha, embora tivéssemos uma subsidiária para trabalhar nesse sentido. A maior parte dessas reservas foi encontrada. medida, por pessoal brasileiro, com know-how nacional. O esforço em conjunto
com a Alemanha revelou apenas uma pequena jazida,
Espinharas, na Paraíba, com dez mil toneladas. As reservas totais do Brasil, hoje, soma 301 mil toneladas,
o que corresponde à quinta maior reserva do mundo.
A etapa de conversão não era prevista no programa,
inicial de cooperação com a Alemanha, de vez que
ela não dispunha, como não dispõe, desta tecnologia.
Inicialmente, foi feito contrato visando ao desenvolvimento de nm projeto de engenharia de uma unidade
industrial, quando a demanda do mercado justificasse.
Esse projeto de engenharia básica foi feito e está congelado. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, no
entanto, dispõe de uma usina-piloto que produz hexafluoreto, etapa seguinte à do concentrado de urânio.

Dezembro de 1989

No que diz respeito ao enriquecimento, houve descnvolvimento conjunto de um processo novo, Processo
do Dietnoso, pelo Brasil e pela República Federal da
Alemanha. Ao longo desses anos havia uma subsidiária,
a Nuclei, encarregada especificamente da construção
de uma usina de demonstração. No entanto, devido
a percalços, tanto da parte técnica como da parte dos
recursos já mencionados, ela não atingiu esse objetivo.
Devemos, no final deste ano, ter concluída a primeira
cascata dessa usina de demonstraç;lo, em Resende.
Também ao longo desse tempo, grande parte dos equipamentos para pesquisa e desenvolvimento desse processo foi trazido da República Federal da Alemanha
para o Brasil. E, hoje, o Brasil encontra-se em condições superiores àquelas existentes na República Federal
da Alemanha de levar a cabo a avaliação desse processo,
que enriquece o urânio mas cujos parâmetros econômicos são ainda desconhecidos.
A etapa seguinte do enriquecimento do isótopo é
a fabricação do elemento combustível - inclusive dispomos de uma planta em Resende, no Estado do Rio,
que já fornesse recargas para Angra L Projetou-se,
essa fábrica para scr implantada em etapas, com produção de cem toneladas/ano dc urânio contido.
A primeira etapa está parcialmente concluída, de vez
que a reconversão do urânio enriq uecido e a produção
das pastilhas não implantadas, e não o foram, na medida
em que o atraso na construção das usinas nucleares
a que me referi não se justificou em termos de investimento. Basicamente, naquelas atividades dc competência da INB - de desenvolvimento parcial ou total
- foi possível, através do acordo com a Alemanha,
a implantação da fábrica dc elemento combustível. Temos parcialmente a capacidadc de engenharia do combustível nuclear, pois perdemos pessoal para a iniciativa
privada, na medida em que o proccsso se desacelerou;
e temos a capacidade de produzir csses elcmentos no
Brasil. Algumas etapas ainda não foram implantadas,
como já afirmei, no entanto os nossos ccntros tecnológicos dominam a tecnologia.
Finalmente, cabe mencionar o reprocessamento, a
parte final do ciclo de combustívcl nuclear. Dentro do
Acordo com a Alemanha, foi também desenvolvido
um projeto básico e de detalhes de uma usina-piloto
de reprocessamento. Esta usina não foi implantada,
o projeto também está congelado, já que a necessidade
de reprocessamento só irá ocorrer quando existir massa
de combustível suficiente para quc seja trabalhado. A
seguir o ritmo atual, isso acontecerá apenas no início
do próximo século.
Em termos de transferência de tccnologia, cu diria
que nessas etapas ela foi positiva, pois houvc transferência e atualização da documentação técnica, trcinamento de pessoal, tanto a nível teórico como a nível
prático, under job tralnnlng. Temos hoje cerca de 42
técnicos entre engenheiros e especialistas trabalhando,
na fábrica de elementos combustíveis alemã. Isso porque nossa demanda intcrna não justifica produção
maior. A forma encontrada em cooperação com a KWU
foi mandar esse pessoal para a Alemanha, mantem seu
know-how e sua capacidadc de fabricação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Convido o Ministro Renato Areher, ex-titular do
Ministério de Ciência e Tecnologia, para tomar assento
à mesa, junto aos nossos colegas deputados, também
na qualidade de ex-deputado federal.
V. S' çontinua com a palavra, Dr. John Forman.
O SR. JOHN MILNE ALBUQUERQUE FORMAN - O Ministro Renato Archer chega a tempo
de ouvir minhas conclusões a respeito do ciclo do combustível.
Diria que, apesar das dificuldades de recursos, houve
transferência nas etapas previstas. O fato de não termos
levado à freme certos objetivos devem-se à desaceleração do programa. No entanto, temos condições de
fazê-lo.
Em termos do ciclo combustível, o Brasil encontra-se
hoje em condições de vir a atender à pemanda das
usinas !'lm construção e das futuras.
Multo obrigado, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Eminentes coIegas, o Deputado Cid Carvalho, Presidente da Comissão Mista de Orçamento, suspendeu

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

os trabalhos daquela Comissão para estar aqui, mas
agora está sendo instado para lá regressar. Nestas circunstâncias, concedo a palavra a S. Ex' para fazer seu
registro. A seguir, alterando o nosso cronograma, ouviremos Dr. Rex Nazaré Alves.
Com a palavra o Deputado Cid Carvalho.
OSR. DEPUTADO CID CARVALHO-Sr. Presidente, Deputado Bernardo Cabral, está claro que minha prcsença se deve à idéia de quc esse entrosamento
entre os divcrsos campos do Congresso Nacional é fundamentaI para que tenhamos uma resultante mais forte.
Quando a nobre Deputada Sandra Cavalcanti ressaltou
o tema dos debates de hoje, convidando-me em nome
da Comissão, não vacilei em deixar os trabalhos da
Comissão que presido para aqui estar. Sinto-me orgulhoso também pela presença desse grande homem que
foi o grande propagador da ciência e tecnologia, quando
isso era apenas uma simples frase no Brasil, que é o
ex-Ministro Renato Archer.
Sr. Presidente e companheiros da Comissão de Relações Exteriores, sou daqueles que estão muito atentos
às profundas reformulações e perplexidades que estão
desafiando o País. Acredito mesmo, nobre Presidente,
que a crise não tem somente o lado negativo, pois leva
um País a se reformular. Acho que o Brasil, sob o
aquecimento da crise, terá que derreter todos seus laços
com atrasos, com paternalismo, com clientelismo e sentir que só através do seu empenho na eficácia e no
mundo tecnológico poderá progredir. Nós, se estamos
com o carro atolado, temos de investir no motor para
desatolá-lo. O que não se pode fazer é primeiramente
realizar reparos nas pinturas e laterais. O momento
é de investir no motor. Acho que o motor que há de
tirar nosso País desta perplexidade é o de ponta, do
mundo tecnológico. Nesse sentido, nós, da Comissão
Mista de Orçamento, estamos aqui para trazer nossa
solidariedade.
.
O assunto que se debate nesta Comissão nos é bastante familiar. Ainda no ano passado, tivemos papel muito
atuante na correção de diversas omissões do Poder Executivo em termos de orçamento. O que vejo aqui, no
fundo, reflete a realidade brasileira. Para economizar
em um item, paga-se dez vezes mais em outro. Precisamos enfrentar esse problema. E o Brasil tem de transformar sua política nuclear em realidade para benefício
da sua economia.
Estamos recebendo o orçamento por todo este mês.
Sabemos muito bem que o próximo orçamento será
muito escasso em termos de investimento do Estado.
Mas nessa escassez, temos que dar as prioridades. A
própria LDO já foi um grande avanço, a grande contribuição do Congresso para conciliar rigidez com prioridade.
Sr. Presidente e companheiros da Comissão de Relações Exteriores. quero dizer que estaremos juntos nesse
esforço. E a Comissão Mista de Orçamento haverá de
estar entrosada com esta Comissão para marcar, muito
claramente, nossa consciência dessas prioridades. E
dentro delas cstá o campo tecnológico brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Quero colocar em relevo aos nobre colegas que existem oito Srs. Deputados inscritos: Bocayuva Cunha,
Maurílio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Délio Braz, Marcelo Cordeiro, Sandra Cavalcanti, Moema
São Thiago e Luiz Alberto Rodrigues, que por certo
terão interesse em ver suas inquietações dissipadas.
Tem V. Ex' a palavra para uma questão de ordem.
t

O SR. DEPUTADO BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, quero congratular-me com o ex-Ministro
Renato Archer, que honra esta Comissão com sua conhecida competência no assunto.
Lamento que a presença do Presidente Carlos .Saúl
Menem, às 11 horas, no plenário desta Casa, obngueme a deixar esta reunião. Portanto, peço a V. Ex' que
faça destes importantíssimos depoimentos que estamos
ouvindo e dos que ainda se seguirão um pequeno dossiê,
a fim de que aqueles como eu, que não terão o privilégio
de assistir o restante da sessão: possam tomar conheclmento deste assunto, de grande magnitude de importância para o País.
Estou de acordo com o Dr. John Milne Albuquerque
Forman, em que a crise pela qual passa o Programa
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Nuclear Brasileiro não é isolada. Desde que o País deixou de crescer, todos os setores da economia foram
atingidos por essa crise. Temos que voltar a nos envolver, senão não serão somente o porto, a Petrobrás e
a siderurgia a sofrerem com essa crise, mas também
a indústria nuclear. Temos de voltar a crescer de qualquer maneira. Creio que já há, na opinião pública brasi1cira, um grande consenso dc que, asseguradas as salvaguardas necessárias à segurança da população civil, o
Programa Nuclear Brasileiro não pode deixar de prosseguir.
Sr. Presidente, peço escusas a V. Ex" por ter que
me retirar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- V. Ex' será atendido, de acordo com o requerimento
que postulou.
Concedo a palavra ao Dr. Rex Nazaré Alves.
O SR. REX NAZARÉ ALVES - Exm" Sr. Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Deputado
Bernardo Cabral, Exm" Srs. Deputados, Exm" Sr. Ministro Renato Archer, a quem na intimidade o chamamos de padrinho do Programa Autônomo, colegas do
setor nuclear, tanto da República Federal da Alemanha
quanto do Brasil, meus senhores, minhas senhoras, antes de iniciar a aprescntação do quadro que levou ao
novo modelo, em se tratando de Comissão de Relações
Exteriores, vou tcntar loçalizar essa energia nuclear
no cenário mundial nos dias de hoje.
Os países industrializados, hoje, consomem 3/4 da
energia produzida no mundo e detêm apenas 25% da
população. Para os demais 75% sobram 1/4. Como conciliar esse crescimento e essa necessidade de atendê-los,
em particular, quando surge uma filosofia chamada auto-sustentação, talvez um dos documentos mais éticos
e que merece maior cuidado, devendo ser motivo de
análises detalhadas - o relatório da Comissão Mundial
de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa filosofia
prevê que não sc pode, hoje, criar obstáculos para o
desenvolvimento das gerações futuras.
Vamos observar o que acontece no quadro energético. Temos hidroeletricídade, carvão, petróleo, gás e
energia nuclear. Desses 3/4 de energia consumida no
mundo, o maior percentual vem de carvão, petróleo
e gás. Em conseqüência, temos efeito estufa, não-solução para o cO' produzido. Assim, se analisarm~s h?je
o setor nuclear, observaremos alguns pontos mUlto Importantes. Primeiro: qual é o mercado? A manutenção
de aproximadamente 400 usinas nucleares, a construção
de outras usinas e o ciclo do combustível geram um
mercado que oscila entre 50 e 70 bilhões de dólares
anuais. Segundo: hidroeletricídade. Ou a natureza dá
ou não se faz mais nada. Em relação a carvão, petróleo
e gás, para se produzirem mil megawatts durante o
ano são necessários estoques que correspondam a milhões de toneladas, o que se torna inviável em função
do espaço. No que sc refere a energia nuclear, esses
mesmos mil megawatts são gerados apenas ~om o estoque de trinta toneladas de combustível enriquecido.
Há mercado e este permite a formação de estoques
estratégicos, fazendo com que aqueles países que detém
hoje os 3/4 do consumo possam garantir-se de futuras
crises.
E o Brasil? O Dr. Forman citou o número da reserva.
Apenas vou transformar esse número para os senhores
terem idéia do que ele corresponde em termos de eletncidade. Seria o suficiente para abastecimento de toda
a energia elétrica consumida na China durante trinta
anos. Essa nova reserva é resultado apenas da pros;
pecção de pequena parcela do território brasileiro. E
este o quadro brasileiro.
Aprendemos, com a crise do petróleo, que não podemos ficar dependentes nem da matéria-prima nem da
tecnologia. Ternos urânio. E o que fazer com a tecnologia? Era este exatamente o quadro que se apresentava
no ano passado. E, dentro desse quadro, por que a
criação da Nuclebrás? Havia uma projeção de demanda
crescente de energia elétrica, havia um potencial hidroelétrico que não era bem conhecido. Hoje, já bem conhecido, discute-se a possibilidade, em face das áreas a
serem inundadas na Amazônia, de seu integral aproveitamento. Havia a necessidade de domínio de uma tecnofogia para que não tivéssemos que viver situação semelhante à do mundo árabe, que .possuía petróleo mas
não tinha tecnologia. Era necessário, em face do cresci-
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mento da demanda, um salto tecnológico. Pensou-se
num modelo que previa construção e operação no setor
elétrico até 1981. A partir daquele ano, com a Nuclebrás
e, posteriormente, voltando ao setor elétrico, e o ciclo
do combustível, com a Nuclebrás. A partir de 1974,
ocorreu o agravamento do panorama econômico: redução do aporte do Tesouro, queda da demanda energética esperada e endividamento crescente do grupo Nuclebrás. Era esta a situação em termos energéticos.
Entretanto, havia também um dado importante: o
acordo Brasil/RFA não cobria todos os aspectos do
programa, não cobria a produção de hexafluoreto de
urânio. Sendo assim, havia as restrições internacionais,
como o aparecimento do Clube de Londres, em 1975,
c a interrupçfl0 de fornecimcnto de combustível dos
Estados Unidos para o Brasil, em 1978, por ação unicamente bilateral. Então, havia necessidade do surgimento de uma vertente autônoma, que procurasse a produção desse gás indispensável para o enriquecimento e
a superação de todos os itens de uma lista a que o
Brasil não poderia ter acesso livremente.
Qual o panorama que hoje se discute e que será
motivo de discussão nos dias 28 c 29 para sc saber
se houve ou não mistura das duas vertentes? Havia
prospecção e pesquisa de urânio, inteiramente autônomas, realizadas no contexto da Nuc1ebrás. Uma lavra
na produção de wellow coke que sabíamos fazer sem
salvaguardas.
Para caracterizar essa salvaguarda, devo dizer que,
na verdade, tem um significado de sistema de controle
internacional que permite o acesso indiscriminado, se
aceito, a todas as instalações a tudo o que se faz. Era
óbvio que, ao recebermos tecnologia transferida, teríamos de cobrir esse aspecto, mas também era evidente
que nós que nunca havíamos tido possibilidade de ver
como se fazia o F6 - nunca nos mostraram como se
fazia uma ultracentrífuga - deveríamos evitar que o
controle se fizesse na forma desse sistema de sobreguardar.
Condena-se o Brasil por não ser signitário do tratado
de não-proliferação; e diz-se: que isso é uma prova de
que o Brasil quer proliferar. O Brasil afirma que só
não assina o tratado por seus aspectos discriminatórios
e por não acreditar nos seus efeitos. Essa posição brasileira hoje está expressa no item 734 de um documento,
que não é brasileiro - o Relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - aprovado pelas Nações Unidas. Diz o seguinte, à página
209:
"Por muitas razões, entre elas e em especial o
fato de os países detentores de armas nucleares
não chegarem a acordo quanto ao desarmamento,
o tratado de não-proliferação revelou-se um instrumento inadequado para evitar a proliferação de
armas nucleares, que ainda constitui séria ameaça
à paz mundial. Recomendamos" - diz a Comissão
e as Nações Unidas aprovam -, "portanto, veemente a instauração de um regime internacional
eficaz, que abarque todas as dimensões do problema."
Esta é a posição brasileira.
Por que nos .iogam diante disso, se as próprias Nações
Unidas reconhecem que essa é a posição correta? Então, além da lavra yellow cake, tínhamos a produção
de UF-4, que era necessária - mas na vertente autônoma a dominamos. Tínhamos a conversão, que era
feita por contratos com a OPUC, não operacionalizado
integralmente. A tecnologia está dominada em escala
de demonstração, permitindo a produção, se necessária,
de 90 toneladas ano. Tínhamos o enriquecimento, que
possuía uma vertente efetiva no lado da cooperação
com a RFA. Foi aquela que o nosso parceiro alemão
teve possibilidade de nos ceder, que era a do jato centrífugo. Mas também se sabia que havia necessidade de
demonstrar se era comercialmente operável.
Há um fato muito importante: o próprio parceiro
alemão, posteriormente, partiu para construir a sua unidade industrial e não o fez por jato centrífugo, mas
por ultracentrifugação. Portanto, não houve erro brasileiro ao partir autonomamente para fazer seu processo
de ultracentrifugação e ganhar independência.
A FEC já foi comentada pelo Dr. John Forman,
e o reprocessamento não foi implementado.
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Com referência à engenharia de centrais, a Nuclen
tinha todas as condições de absorver a tecnologia dos
reatores de 1300 megawatts. E aí chamo a qtenção para
o fato de que, quando fomos discutir os empréstimos
junto ao Banco Mundial, jamais foram argüidos Angra
II e Angra UI.
Não vou levantar nenhuma suspeição, mas apenas
apresentar um dado. Angra I neccssita anualmente de
16 toneladas de pastilhas de urânio enriquecido: Angra
II consumirá 34 toneladas c Angra IH, também 34 toneladas. Somando-se as três, resultam 84 toneladas. A'
planta de fabricação de clemento combustível está dimensionada para 100 toneladas. Com 84, ela passa a
ter um fator de carga que a transforma, inclusive, em
empreendimento possível de ser realizado. economicamente viável, até pela iniciativa privada, se quisermos. Mais do que isso. gera necessidade de 600 toneladas/ano de wellow cake, que traz um quadro importante
para nós. Dá-nos independência total no ciclo do combustível, permitindo que, com a iniciativa privada, possamos processar o yellow cake, a conversão e a usina
industrial com capacidade equivalente àquela da primeira unidade da Uranco, que operou com 200 toneladas
de unidades trabalho separativo. A nossa deveria ter
191 toneladas.
Nesse quadro, pergunto: será que ao negarem Angra
III nos foram negados apenas os recursos ou nos estão
sendo negadas a auto-sustentação e a participação nesse
mercado. que só no ciclo do combustível está próximo
a 10 bilhões de dólares anuais?
Esse quadro mostrava, portanto, que no âmbito da
Nuclebrás havia uma unidade que tinha de se reajustar
adequadamente por causa dos recursos existentes, havia
débitos crescentes acumulados, inclusive com fornecedores nacionais, tinha as possibilidades de geração de
recursos reduzidos, havia fortes restrições ao mercado
financeiro; inviabilização de participação do setor privado. o ciclo do combustível tornava-se inviável; tinha
perda de tecnologia por evasão de técnicos, havia insatisfação generalizada por parte da sociedade. Por não
ter o apoio da sociedade, o apoio político estava inviabilizado e isso contribuía também para o descrédito. Por
outro lado, havia um programa autônomo, com domínio
da tecnologia necessária.
No ciclo do combustível, havia a produção nacional
de materiais e equipamentos de tecnologia sensível. Inclusive, soube hoje, informado pelo Sr. Presidente, da
presença do Dr. Lacombe - essa foi uma das primeiras
empresas a se associar e a fazer com que o Brasil trocasse
a posição de importador de zircônio para a de exportador, já como resultado de tecnologia nacional.
Havia integração de uma capacidade tecnológica,
participação de aproximadamente 500 empresas privadas; subprodutos reduzindo importação e viabilizando
exportações, continuidade desde 1979, porque os recursos eram muito pequenos e 95% eram em moeda nacional; viabilização das aplicações da energia nuclear em
outros setores, como saúde,. agricultura e indústria, permitia o fluxo de conhecimento, possibilitando competitividade no setor produtivo; gerava poder de barganha
em foros internacionais, porque não havia condições
de contorno, havia pessoal técnico c cicntífico altamente
motivados e atividades fora dessa inspeção internacional, o que era compatível com uma política de integração regional, porque, desde o início, procurávamos levar o desenvolvimento para a região do interior do
País, onde se apresentava a riqueza mineral. Existia
entretanto, uma grande acusação: de ser apenas uma
vertente de aplicação militar.

dos Ministros envolvidos, inclusive com o Ministério
de Ciência e Tecnologia, peJa interface natural que nascia. Convidavam-se Parlamentares do Congresso Nacional, e havia três membros da Comunidade Científica.
Esse era o ramo político. Permitia-se ter um ramo técnico em que a Comissão Nacional de Energia Nuclear
passava a distribuir diretrizes para suas áreas de aplicação, para as áreas de radioproteção e segurança, para
a área tecnológica, e para o setor industrial.
Nos dias 28 e 29 estaremos juntos com o nosso parceiro alemão.

O Governo tinha três opções: manter o modelo, abandonar a geração ou mudar o modelo. O Governo optou
por mudar o modelo. E, ao mudá-lo, foi feito um modelo que se dividiu em dois grandes grupos: o primeiro,
de nível político, em que se criou um conjunto de comissões consultivas advindas de setores da comunidade
científica que não tinham qualquer ligação com o setor
- portanto, aquilo que a sociedade pedia ou seja, operar para dar recomendações ao Conselho Superior. Colocava junto todos os Ministros que direta ou indiretamente tinham atividade no setor. Oitenta por cento
do radioisótopo usado hoje na área de medicina nuclear
é produção nacional. As atividades com os Ministérios
da Saúde, da Agricultura e da Indústria c Comércio
faziam com quc houvesse neccssidade da participação

É fundamental para nós, dentro de um consenso que
existe na nossa discussão, que as centrais de grande
porte sejam concluídas. E fundamental que o Brasil
continue com o seu programa autônomo. Temos condição total de provar que, quer as informações tecnológicas relevantes, quer os equipamentos especificados,
quer os materiais transferidos sob salvaguarda jamais
foram utilizados pelo programa autônomo. E quando
se fala de migração de pessoas de um programa para
outro, infelizmente perdemos pessoas, mas perdemos
para os dois programas. Do programa autônomo, apenas quatro pessoas foram egressas do antigo sistema
Nuclebrás.
Espero que se dê a posição que o governo alemão
vem mantendo, e que o Governo brasileiro consiga também manter sua posição no programa autônomo, de
tal fomla que essas duas vertentes venham a realizar
aquilo de que o País precisa, ou seja, que sua energia
seja produzida com tecnologia disponível no País, com
base na matéria-prima que:' Deus nos deu, que é o urânio. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Os três últimos oradores, Dr. Evaldo Césari de Oliveira, Dr. Geraldo Herzog e Df. Ronaldo Arthur da
Cruz Fabrício, usarão da palavra, e a seguir serão abertos os debates.
Tem a palavra o Dr. Evaldo Césari de Oliveira.
O SR. EVALDO CÉSARI DEOLIVEIRA-Exm"
Sr. Presidente da Comissão de Relações Exteriores,
Deputado Bernardo Cabral, Srs. componentes da Mesa, Sr" e Srs. Deputados, scnhoras e senhores, gostaria,
inicialmente, de agradecer à Comissão o honroso convite para dar esscs esclarecimentos sobre a experiéncia
da NUCLEN no processo de transferência de tecno·
logia, decorrente do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.
Procurarei ater-me à atividade específica da NU CLEN,
em complementação ao que já foi dito anteriormente
pelos demais expositores, em função da escassez do
tempo.
A NUCLEN foi criada como resultado do protocolo
industrial, assinado juntamente com o Acordo Nuclear
Brasil-Alemanha, com a incumbência de receber e implementar tecnologia relacionada com projeto, construção gerenciamento integrado das usinas nucleares, modelo 1300 megawatts, então produzidas pela KWU. A
figura projetada mostra como seria a participação da
NUCLEN neste modelo, em que as empresas de eletricidade do País seriam as proprietárias e operadoras
das usinas e a NUCLEN, juntamente com a KWU,
teria a responsabilidade de elaborar o projeto, sendo
responsável pela aquisição e acompanhamento da fabricação dos suprimentos nacionais, gerenciamento da
construção, montagem e funcionamento da usina.
Além disso, a NUCLEN seria encarregada da transferência de tecnologia necessária para a aquisição e fabricação dos equipamentos pela indústria nacional e pela
contratação das empresas de engenharia, necessárias
para dar o suporte às atividades da NUCLEN e também
das empresas de construção e montagem para a execução das obras civis e eletromecânicas das usinas.
Finalmente, a NUCLEN trabalharia juntamente com
a NUCLEP, na parte de projeto e a aquisição de equipamentos pesados das centrais, que seriam, no futuro,
produzidas com equipamentos naciouais. Esse modelo
foi baseado num programa de aquisição, contínua de
tecnologia. Inicialmente, foi previsto que as duas primeiras unidades teriam participação majoritária de
equipamento e engenharia estrangeira, que iria aumentando com o tempo, até que na 7' ou 8' unidade a
participação nacional chega~se em torno dc 80%. Foi
prevista também, inicialmente, a aquisição de oito u~i
nas.
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Esse modelo d"veria ser executado num período de
quinze anos. Com as dificuldades apontadas pelo Dr.
Forman em relação aú crescimento da demanda do setor
elétrico, houve a necessidade de reformulação e adoção
de um ritmo mais lento. Assim, do programa inicial
proposto até hoje, continuamos somente com as obras
de Angra U e UI, e as atividades relativas às unidades
3 e 4 foram começadas e posteriormente interrompidas.
Porém, em vista desse atraso, houve a possibilidade
de adiantamento do processo de transferência de tecnologia, de modo que A.ngnl U e III já obtiveram índices
de. transferência de tecnologia superiores àqueles previstos inicialmente nos contratos assinados em 1975 e
1976.
Na área de engenharia, a principal atividade da NUCLEN, inicialmente, em 1978, previa-se que a empresa
desenvolveria no Brasil os projetos dos sistemas auxiliares aa parte convencional, da parte de rejeitos líquidos
e gasosos, ciclo água-vapoç, sistemas químicos e ventilação. E seriam desenvolvidos na Alemanha os projetos
relativos ao sistema primário, sistemas auxiliares de geração de vapor e rejeitos gasosos.
Posteriormente, com o menor ritmo do programa,
foi possível antecipar a transferência de tecnologia para
a NUCLEN, e hoje temos ainda, sob coordenação da
KWU, na Alemanha, apenas cinco dos 113 sistemas
que compõem uma usina nuclear.
,. Desse modo, já se faz grande transferência de tecnologia na área de projeto de usina. Somente os cinco
sistemas relativos ao sistema primário estão sendo feitos
totalmente na Alemanha, mesmo assim com a participação dos técnicos brasileiros da NUCLEN.
Para a cxecução desse modelo, previa-se que a KWU,
inicialmente, treinaria pessoal brasileiro na Alemanha
e que transferiria todos os conhecimentos que possui
na área de projeto, fabricação, montagcm e comissionamento de usinas rtucleares. Para isso foi feito um
programa de treinamento ambicioso, e já mandamos
para a Alemanha quase 200 cngenheiros. Totalizando
mais de 250 homens-anos em treinamento, a fim de
adquirirem Os conhecimentos necessários para executar
no Brasil, as atividades do projeto de usina.
No programa de implantação da NUCLEN previa-se
a maior participação possível do pessoal brasileiro nas
atividades de projeto. No início, a participação do pessoal da KWU, devido à não existênhcia de pessoal qualificado brasileiro, era bastante alta. Para !OI brasileiros,
tínhamos 39 alemães, dos quais 13 ocupando cargos
de chefia. Ao longo do. tempo esse perfil veio sendo
modificado substancialmente: temos hoje 15 alemães
ocupando cargos de Chefia, de um total de 20 alemães
no Brasil, e 475 engenheiros brasileiros, dos quais 115
ocupando cargos de Chefia. Isto mostra a tendência
havida na NUCLEN de otimizar a utilização de engenheiros brasileiros e de procurar transferir as atividades
de Chefia para engenheiros brasileiros.
Por outro lado, a NUCLEN, para se capaCItar, estabeleceu um grande programa de recebimento de documentação técnica da KWU. Até hoje já recebemos quase 70 mil documentos técnicos, incluindo projetos, especificações técnicas, relatórios, diagramas e normas.
Com essa documentação somos capazes de conhecer
em detàlhes o projeto de uma usina KWU. Mas, a
capacitação para a construção, depende do conhecimento técnico do nosso pessoal e de prática na execução
desse projeto. Angra H e lU tem servido, até agora,
de fonte de prática para o nosso pessoal, mas precisamos
continuar a implementação, desse programa de novas
unidades, pará sedimentar esses conhecimentos transferidos. Somente na área de programas de computador,
já reccbemos, até agora, 244 programas para projetos
de usinas nucleares.
Outra,atividade que a NUCLEN vem desenvolvendo,
iniciada antes da existência do Acordo Nuclear, ainda
pela antiga CBTN,. é a da qualificação de firmas bra~i
leiras. Para tanto, em 1973 foi feito um grande estudq
no mercado nacional para se conhecer as firmas quc
poderiam participar de atividades nucleares. Posteriormente, Com o acordo, a NUCLEN fez um programa
de qualificação dessas firmas: das mais de 4@ firmas
verificadas, cerca de 200 estão qualificadas para produzireql,llpamentos e bens para as usinas nucleares.. Simultaneament~; para permitir que essas empresas pudessem produzir bens para as usinas nucleares, a NUCLEN
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as auxiliou a obter tecnologia de empresas alemãs, que
não fosse a KWU, de modo que elas pudessem atender
aos requisitos das usinas alemãs.
As transparências mostram exemplos de firmas que
fizeram acordos de transferência de tecnologia com outras firmas alemãs.
Até hoje atingimos, em relação a Angra 11 e UI,
índices de nacionalização muito mais altos do que aqueles previstos. Assim, atualmente, 77% do serviço de
engenharia de Angra U e III já são realizados no Brasil.
A expectativa inicial era de apenas 30%.
Nós, na NUCLEN, estamos subcontratando firmas
nacionais de engenharia, e 27% do trabalho realizado
pela NUCLEN são subcontratados de firmas nacionais.
Como já falei, 400 firrnas foram pré-qualificadas, 50
têm contratos de fornecimento envolvendo 500 milhões
de dólares. Grande parte desses contratos, em relação
a Angra lI, já foi executada ou está em execução. Em
relação a Angra III, existe grande número de contratos,
cuja execução está praticamente paralisada, dependendo do desenvolvimento da usina de Angra IH. Com
Angra lI, já conseguimos nacionalizar cerca de 36%
dos equipamentos em valor. E na parte de construção
civil, engenharia e montagem, estamos nacionalizando
em torno de 65%.
Daíse pode inferir que , apesar do atraso e dos problemas freqüentes, já temos, no Brasil, substancial capacidade nas áreas de projeto, de construção de equipamentos e de usinas nucleares. Além disso, demos apoio
às firmas nacionais no estabelecimento de UI11 programa
de controle de qualidade e de garantia de qualidade,
o que é indispensável para estabelccimento da tecnologia nuclear.
A transparência mostra exemplos lie firmas que já
estabeleceram programas de garantia de qualidade,
aprovados pela NUCLEN. Esses programas deve ressaltar-se, estão sendo usados, para o desenvolvimento
de novos padrões de qualidade nessas firmas que os
estão aplipando em outras áreas. Por cxemplo, a PETROBRAS já adota um sistema de garantia de qualidade bastante semelhante ao exigido na área nuclear,
com a experiência que as firmas obtiveram no trabalho
que estavam fazendo para a NUCLEN.
Além disso, no início do programa foi decidida a
compra de um simulador para treinamento do pessoal
de FURNAS, que seria encarregado da operação das
usinas. Com o atraso da entrada em operação dessas
unidades, esse simulador passou, então, a ser usado
para treinamento, inicialmente, de operadores de usinas
alemãs, posteriormente, de operadorcs da Usina Trillo,
na Espanha; e mais recentemente, de operadores das
usinas argentinas. Desse modo, na áre.a de treinamento
de pessoal, adquirimos uma capacidade muito grande,
inclusive de treinar pessoas de outros países. Simultaneamente, com o retardamento do ritmo do programa,
estabelecemos, conforme a TNB também fez com a
KWU, um programa de participação de nossos engenheiros nas atividades da KWU na Alemanha. E, nos
últimos anos, temos mantido uma média constante de
cerca de trinta engenheiros na Alemanha, trabalhando
junto da KWU, dentro das atividades do projeto. Desse
modo alcançamos um duplO fim: primeiro, o nosso pessoal mantém a qualificação; segundo, adquire tecnologia mais atual, desenvolvida pela KWU.
Finalizando, Sr. P,residente, gostaria de lembrar que,
no caso da,NUCLEN, já adquirimos grande capacidade
tecnológica, apesar d y ela requerer a continuidade do
acordo, a fim de que possamos, pelo menos ao final
de quatro unidades, ter capacidade integral de realizar
usinas nucleares padrões de 1.300 MW no Brasil. (Muito
bem. Palmas)
.O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Convido o Sr. Gerold Herzog para que tome assento
junto à Mesa.
O SR. GEROLD HERZOG -Sr. Presidente, gostaria de entregar dois documentos, redigidos em português sobre a energia nuclear. E há mais vinte exemplares para serem distribuídos.
O SR. PRESIbENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- O Dr. Gerold Herzog vai 'distribulr, entre os mem·ros da Comissão vinte volumes contendo um panorama
·h·c o uso pacífico da cnergia nuclear no mundo, sob
!lul0 "Cooperação teuto-brasileira na área do uso
J!,~,:) da en.::"':';.j,b, nuclear".
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Concedo a palavra ao Dl'. Gerold Herzog.
O SR. GEROLD HERZOG - Exm' Sr. Presidente
da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos
Deputados, Deputado Bernardo Cabral, Sr" e Srs. Deputados e demais presentes, primeiramente vou pronunciar algumas palavras em alemão para mostrar que
ainda falo esse idioma. Peço ao eminente tradutor que
as· traduza para a língua portuguesa.
(TRADUÇÃO)
O SR. GEROLD HERZOG - Agradeço a V, Ex",
também em nome do meu colega, Sr. Cruz, a h<;mra
de participar desta exposição.
Gostaria de mostrar a V. Ex" uma visão da KWU,
e peço que a platéia releve caso ultrapasse um pouco
os quinze minutos da exposição em face da viagem de
dezesseis horas de vôo.
Alegro-me, também, pelo fato de não haver, provavelmente, contradições na minha exposição em relação
à do meu colega, Dr. Evaldo C~sari de Oliveira. Tenho
a impressão de que estamos tão coordenados. mesmo
que um esteja em Tóquio, no Japão, e o outro, no
Rio de Janeiro, no Brasil, porque temos a mesma idéia
geral.
Agradeço ao tradutor e, agora, passo a falar na língua
portuguesa.
Vinte anos de cooperação técnico-científica entre a
Alemanha e o Brasil constituem hoje a base para fazer
um balanço, do "Acordo para a Cooperação Teuto·Brasileira na Area do Uso Pacífico de Energia Nuclear"
entre nossos dois países, fruto, 6 anos mais tarde, da
ampla cooperação técnico-científica.
1. Evolução histórica
Para assegurar a longo prazo o abastecimento de
energia elétrica do País e devido à crise do petróleo
em 1973, o Governo brasileiro definiu um programa
visando a gradativa implementação industrial da tecnologia nuclear no Brasil, objetivando a construção de
centrais nucleares e o domínio do ciclo do combustível.
Na procura por um parceiro competente para a realização deste programa, o Brasil decidiu-se, em meados
dos anos 70, por uma cooperação com a Alemanha.
Foram assinados os respectivos contratos no âmbito
do acordo de cooperação para o uso pacífico da energia
m~clear de 1975 entre os Governos do Brasil e da Repúbhca Federal da Alemanha, aos quais se seguiram acordos industriais, em especial para a construção de centrais nucleares, transferência de tecnologia, construção
de uma fábrica de componentes pesados, de uma fábrica
de elementos combustíveis e de uma instalação para
enriquecimento de urânio pelo processo de jato centrífugo.
A SiemenslKWU é hoje o parceiro, do lado alemão,
para a construção das centrais nucleares', a produção
de elementos combustíveis e para a respectiva transfcrência de tecnologia. Além disso, a Siemens participou
no âmbito de um consórcio europeu, na instalação da
fábrica de componentes pesados Nuclep. A cooperação
está sujeita ao controle da Agencia Internacional dc
Energia Atômica (AIEA) em Viena.
2, A experiência da STEMENSIKWU
A Siemens, cujas atividades se estendem, mundialmente, por todos os campos da elétrica-eletrônica e
informática, é constituída por 7 setores organizacionais.
Um deles é a KWU, que atua nas áreas de geração
e distribuição de energia, A KWU tem, hoje, cerca
de 20.000 empregado~ e seu faturamento anual oscila
entre 3 e 6 bilhões de dólares. Características principais
da KWU são as seguintes:
- A tradição: várias geraçôes de engenheiros e técnicos adquiriram experiência durante mais de 100 anos
de construção de centrais elétricas, transmitiram-na a
seus sucessores e desenvolveram uma filosofia de empresa própria. Apenas nos últimos 20 anos - desde
1969 - foram fornecidas 280 turbinas a vapor e 110
a gás com uma potência total de mais de 100.000 MW.
Só a KWU partiCipou nestes 20 anos na construção
de cerca de 200 centrais el~tricas em todo o mundo.
• - O espectro de experiência técnica no setor energético: um dos conceitos básicos da KWU sempre foi
o de poder assessorar um cliente de forma abrangente
e aberta. Para isso, a equipe de engenheiros - na KWU
trabalham 6.000 pessoas na área de.. engenharia - teve
[ll1e dominar todas as tecnologias comercialmente apro-
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veitáveis de geração de energia existentes no mercado:
da central hidroelétrica à turbina à gás, do reator a
água pressurizada ao "fast breeder" e da fotovoltaíca
à central eólica.
E o terceiro ponto importante da característica da
KWUé:
- O domínio do sistema de engenharia integrado.
A KWU sempre defendeu a idéia de que, do ponto
de vista da engenharia, a central elétrica tem que ser
considerada integralmente, isto é, como um todo, para
garantir bons resultados e nunca considerou, em especial na tecnologia nuclear, a central nuclear dividida
em três partes, ou seja, a parte nuclear, a do turbo-gerador e a parte para "fechar" o balanço (sistemas. auxiliares e secundários), como é hábito nos Estados Unidos.
A partir da sua tradição, a KWU desenvolveu o sistema de engenharia integrado que possibilita harmonizar
e uniformizar a tecnologia, do reator ao gerador. incluindo todos os sistemas auxiliares e também otimizar
e padronizar os processos de construção. Os resultados
nos dão razão: tempos de construção reduzidos utilizando a mais moderna tecnologia, confiabilidade de
operação e segurança elevadas.
Vinte e cinco centrais nucleares com uma capacidade
total de mais de 25.000 MW, construídas pela KWU
na base do sistema de engenharia integrado. funcionam
com bons resultados. Os tempos de construção das últimas quatro centrais nucleares foi aproximadamente de
5 anos. A disponibilidade média calculada desde o ínicio
de operação para nossas centrais com reator a água
pressurizada, portanto do tipo de Angra, é de 82,9%
e fica assim 11.5% claramente acima do valor médio
das centrais nucleares dos restantes fabricantes no mundo ocidental.
3. A indústria brasileira
A nível internacional. a construção de centrais nucleares pertence, assim como a tecnologia aero-espacial,
ao âmbito da alta tecnologia. A qualidade de seus produtos está em primeiro plano. Participar de tal alta
tecnologia constitui incentivo para o desenvolvimento
de uma estrutura industrial moderna.
Um objetivo principal, tanto do lado brasileiro como
do lado alemão, foi e continua sendo o de capacitar
a indústria brasileira - da indústria siderúrgica à da
construção de compone·ntes, da indústria de construção
civil à indústria eletrônica - para corresponder às exigências desta nova tecnologia e a envolver, ao máximo
possível, na construção das centrais nucleares.
As bases para esta meta foram estabelecidas já nos
anos 1974175, quando um grupo de especialistas alemães, organizado pela KWU, visitou, junto com parceiros brasileiros, de forma pragmática, grande número
de firmas brasileiras analisando, junto com especialistas
dessas firmas, as capacidades industri ais c referentes
à qualidade que possibilitassem a execução de fornecimentos para centrais nucleares.
As atividades deste grupo de especialistas foram mais
tarde continuadas e constantemente aperfeiçoadas pela
NucIep. A NucIen inspecionou e registrou, no decorrer
do tempo, cerca de 1.000 firmas brasileiras tendo qualificado mais de 300 que poderiam participar dos fornecimentos para as centrais nucleares.
Logo evidenciou-se que a participação de firmas brasileiras na construção de centrais nucleares poderia ser
incrementada ainda mais, caso se conseguissem colaborações entre firmas alemãs experientes e parceiros brasileiros com o objetivo de transferir tecnologia e experiência de gerenciamento.
Desta forma, foram assinados, durante a construção
de Angra 2 e 3 até hoje, maio de 30 acordos de cooperação deste tipo.
Através da introdução de novos processos tecnológicos, assim como através do domínio da garantia de
qualidade resultaram obviamente, para além de sua utilização na área nuclear. vantagens para as indústrias
brasileiras em áreas comerciais não nucleares. Acredita-se, que estas vantagens puderam ser utilizadas lucrativamente.
Um total de quase 300 encomendas - sob a coordenação técnica da Nuclen - foram feitas a firmas brasileiras.
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Casos especiais no âmbito da indústria brasileira constituíram as solicitações da Nuclebrás para construção
de uma fábrica de componentes pesados e de uma fábrica de elementos combustíveis.
Após um curto período de projeto e construção e
após um treinamento intensivo de engenheiros e técnicos, na Europa, entrou em funcionamento. já em abril
de 1980 em ltaguaí, a fábrica de componentes pesados
Nuclep - resultante de uma cooperação muito construtiva entre um consórcio euro(leu e o parceiro brasileiro.
A fábrica foi projetada de tal forma, que nela já pudessem ser fabricados os componentes pesados para a 4"
central nuclear do programa brasileiro. Embora este
objetivo tivesse sido atingido. começaram, infelizmente, a se alterar nestes anos as perspectivas do programa.
Mesmo assim, a fábrica e seu pessoal demoastraram
ter aprendido a trabalhar com êxito e alta qualidade.
Comprovantes disto são:
- a fabricação do vaso de pressão do rcator para
a 4' central nuclear brasileira;
- a fabricação da partc inferior do maior vaso de
pressão do reator do mundo, o de Atucha UIArgentina,
uma apresentação para o Sr. Presidente Menem, provavelmente hoje;
-várias encomendas para Angra 2 e 3, como acumuladores de pressão, pressurizadores e condensadores
de turbinas.
A fábricação de elementos combustíveis FEC em Resende já foi concluída em 1982 e forneceu, com assistência da Siemens, a primeira recarga para o reator
da Westinghouse, Angra I e outras Cargas depois.
4. A engenharia
A firma brasileira de engenharia Nuclen na qual a
Siemens AG participa com 25%, é o principal receptor
do know-how das centrais nucleares, transferido no âmbito do acordo de cooperação. A firma Nuclen tem
atualmente 1.100 empregados. entre os quais cerca de
500 engenheiros brasileiros e 20 alemães.
A maior parte da documentação de projeto necessária
para a construção de centrais nucleares já foi entregue
à Nuclen. O acordo de cooperação inicial previa que
a transferência de know-how estivesse concluída após
a construção da 6' central nuclear prevista para o Brasil
no programa comum.
Já foram treinados na Siemens da Alemanha até agora cerca de 190 engenheiros brasileiros, tendo mais 120,
desde 1980, participado na Alemanha em programas
de aperfeiçoamento para as suas áreas especiais.
A direção da Nuclen vê com enorme preocupação
a saída - nos últimos anos - de mais de 70 destes
engenheiros, profissionais muito qualificados e treinados na Alemanha. Com a passagem da Nuclen para
o setor elétrico esta situação parece. em princípio, ter-se
normalizado.
Mas não devem restar dúvidas de que estes problemas
voltarão a se agravar. caso não se consiga oferecer perspectivas para o futuro a estes jovens e capazes profissionais.
É com orgulho que v~rificamos ter conseguido, no
decorrer dos anos de formação da Nuclen, preencher
com engenheiros brasileiros cerca de 90% das posições
de chefia na área de engenharia.

Infelizmente, esta segunda fase importante de formação em engenharia náo avançou da mesma forma como
é praticada em outros países através da construçáo sucessiva de centrais nucleares. Os programas de aperfeiçoamento na Siemens da Alemanha foram certamente
muito importantes. mas não podem, naturalmente, ser
um substituto completo. já que estão limitados a pessoas
individuais e também porque não possibilitam o exercício de atividades de chefia.
Na construção de Angra 2 e 3 ter-se-á, assim, de
continuar a contar com a colaboração -.de maneira
equilibrada - de engenheiros alemães experientes e
se deveria também tentar conseguir a necessária compreensão para tanto nos meios brasileiros e junto da
opinião pública.
Por outro lado, devido à boa conjuntura mundial
e às oportunidades profissionais que daí advêm, hoje.
já não é muito fácil convencer engenheiros alemães
experientes a se transferirem para o Brasil, para aí trabalharem vários anos no programa nuclear. Como as
atividades não avançam falta o êxito profissional, o engenheiro fica isolado da evolução tecnológica e portanto
corre o perigo de estagnar ou até mesmo reduzir os
seus conhecimentos. Além disso a conjuntura, tanto
profissional quanto particular em que está integrado,
parece muitas vezes bastante imprevisível.
E agora mais dois aspectos fundamentais com relação
à SiemenslNuclen:
- para garantir uma transferência de tecnologia eficiente. o lado brasileiro decidiu que o parcciro dctentor
de know-how se formasse sócio da nova empresa, para
assim se C'I1gajar com seu nome, sua experiência e suas
aptidões, seu capital e sua responsabilidade. E de se
duvidar se a Nuc1en. que emprega 500 engenhciros brasileiros, teria sobrevivido as difíceis épocas passadas
sem o engajamento de seu parceiro estrangciro:
- uma vez que se repetcm as acusações públicas
no Brasil de que a KWU domine a Nuc1en, gostaria
de tecer alguns comentários sobre o assunto: a atuação
de uma firma como a Nuc1en. recém-fundada, com um
corpo de engenheiros brasileiros até lá, insuficientemente experientes, só podcria funcionar como parceira
perante o cliente Furnas e parcccr adcquadamente qualificada, se a firma KWU ou Siemens, respectivamente,
estivesse prcscnte com seu prestígio, seu nome c seu
peso. Portanto o lado brasileiro desejou que:

Apesar de todos os êxitos obtidos na formação da
equipe de engenheiros brasileiros. não devemos esquecer que só é possível uma aprendizagem completa em
uma área especializada complexa através dc aplicação
prática e repetida em projetos consecutivos. Só assim,
se forma o especialista completo e seguro.
A formação do especialista exige normalmente 2 fases:
- a primeira aprendizagem ("absorver") de um saber
complexo ("aprender fazendo"); e
- o exercício do aprendido em vários processos ou
projetos repetidos ("aprender repetindo").
Este princípio naturalmente também é válido para
outras profissões exigentes, cujo exercício implica em
grandes responsabilidades, por exemplo na formação
de médicos. Neste caso, o futuro médico, depois da
formação na universidade. trabalha vários anos sob
orientação de médicos experientes em hospitais angariando assim suas próprias cxperiências práticas, antes
de atuar sob sua própria responsabilidade no futuro
exercício da profissão.

• a KWU participasse com 25% no capital da Nuc1en e, com isso, da responsabilidade empresarial:
• a KWU colocasse à disposição dois dos cinco diretores, com a respectiva responsabilidade gerenGial;
• a KWU aceitasse uma garantia pela própria garantia da Nuc1en perante Furnas. ou seja uma forma de
"resseguro" .
Hoje a SIEMENS indica apenas um diretor para a
NUCLEN, o diretor técnico. O Comitê Técnico, uma
espécie de instrumento de controle técnico da KWU.
o qual parecia necessário para atender as responsabilidades.acima mencionadas sob outras condições de contorno e sobre o qual tanta coisa crrada foi escrita, nunca
entrou em ação até hoje.
Com relação às empresas de engenharia brasileiras
privadas cabe salientar, que elas assumiram com plena
responsabilidade o projeto detalhado, sobretudo de
construção civil e também de tubulação e ventilação
após apoio inicial por parte de peritos de empresas
alemãs parceiras.
(
5. Angra 2 e 3
A usina de referência de Angra 2 e 3 é a central
nuclear de Grafenrheinfeld, equipada com um reator
a água pressurizada da Siemens. Esta central opera com
excelentes resultados desde 1982 e apresenta, desde
então, uma disponibilidade de 89%, acumulada.
Em função d-os atrasos de Angra 2 e 3. várias melhorias técnicas puderam lhes ser implementadas, como
já tinham 'sido realizadas nas usinas de Grohnde 2 e
Philippsburg 2, que se seguiram à Grafenrheinfeld. Tecnologicamente. Grohnde e Philippsburg eram consideradas as usinas mais desenvolvidas, de modo que serviram de base para as usinas seguintes, ou sejam Brokdorf
e as três centrais KONVOI. Estas usinas hoje consideradas as mais modernas centrais nucleares a água pressurizada do mundo, podem ser equiparadas com Angra
2 e 3.
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ASiemens/KWU se encontra hoje bastante adiantada
na sua parte com relação à Angra 2 e 3.
O fornecimento de equipamento para Angra 2 foi
efetuado em 85%, ao passo que o valor para Angra
3 atingiu 82%. Os serviços de engenharia atingiram
até hoje 77% e 65%, respectivamente. O equipamento
encontra-se armazenado e conservado de acordo com
os requerimentos técnicos para armazenagem a longo
prazo e é constantemente controlado pela Nuelen e
a Siemens.
A parcela importada foi financiada por bancos alemães, que também contribuíram de forma significativa
para a parte nacional.
Há anos que observamos com preocupação a falta
de financiamento local, nem por último porque Angra
2 e 3, como qualquer outro investimento que se trata
desta forma, se encarece continuamente através dos
juros de construção sujeitos a pagamento periódico e
cumulativo. Um montante de 1 milhão de dólares/dia
de custos de retardamento indicado por fontes locais
pode, de acordo com a nossa experiência, ser considerado real.
É muito difícil fazer alguém entender na Alemanha
que, após os decretos de 31-8-88, sobre os quais o
lado alemão - apesar de ser principal parceiro - não
foi consultado, não tenha sido possível restabelecer uma
ordem contratual no Brasil até hoje.
Esperamos que o lado brasileiro envide todos os es, forços para que os contratos sejam transferidos aos novos parceiros.
Considerações finais.
Peço que me permitam fazer algumas observações
finais em vista do propósito do dia de hoje e do passado,
em geral positivo, apesar de várias dificuldades ocorridas.
O Brasil é um país prosperante e com uma população
que muito cresce. Cada cidadão aqui tem direito a um
padrão de vida adequado. E a este está indelevelmente
associada a energia elétrica.
O Brasil tem que usufruir dos seus recursos prórpios
e estes são, primordialmente, a energia hidráulica e
o urânio. A energia hidráulica hoje já é aproveitada
adequadamente. O urânio, do qual o Brasil possui grandes reservas, usado em centrais nucleares representa
uma boa complementação à energia hidráulica, não por
último em função da independência dos locais de construção das centrais da incidência pluviométrica.
A experiência adquirida nos últimos 30 anos com
a operação de reatores permite a afirmação de que
a energia nuclear é segura, confiável e econômica. esta
afirmação também é valida levando-se em conta os acidentes de "Three Mile Island" e "Chernobyl".
A experiência demonstrou que o acidente no reator
a àgua pressurizada, o mundialmente mais construído,
em "Three Mile Island" pode ser controlado com segurança, mesmo que sob condições difíceis e previamente
matematicamente não calculadas e sem prejuízos para
o meio ambiente.
As consequências de "Chernobyl" não ficaram.limitadas ao reator porque artifícios básicos de segurnaça,
de longa data conhecidos na engenharia nuclear não
foram considerados no projeto, na contrução e na operação da central. As. análises de ambos os acidentes
não reveleram fatos desconhecidos nem novos fenõmenos, que teriam requerido uma reavaliação fundamental
da filosofia de segurança de centrais nucleares do mundo ocidental.
Através do plano 2010 se sabe que a Eletrobrás está
planejando entrar em operação com outras centrais nucleares já na fase entre os anos 2000 e 2005. O período
de 15 anos até lá é suficientemente longo, considerando
as possibilidades de fornecedores estrangeiros e os prazos de construção de centrais nucleares alemães, mas
ele é curto sabendo-se que Angra 2 - a primeira central
da coopeação teuto-br!lsileira - encontra-se em construção há 13 anos, e que, para tanto, além da falta
de financiamento da parte nacional, contribui uma série
de dificuldades estruturais no Brasil. Só resta sugerir
a eliminação sistemática destes problemas.
A Alemanha levou 20 anos para criar a base industrial
necessária a segura, desde o início dc construção da
primeira central nuclear com tecnologia própria até
o início de construção das grandes centrais cum reator
a água pressurizada mais modernas do mundo, a linha

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção J)

"Konvoi". ou seja "comboio". E isto apesar de poder
contar com a. cooperação harmônica de todos os grupos
e instituições responsáveis, com uma estrutura industrial desenvolvida e com um quadro de pessoal altamente qualificado,
Estas comparações mostram que, se o Brasil quiser
atingir suas metas já não dispõe de tanto tempo para
resolver as tarefas nesta área.
Se torna necessário, no Brasil, o apoio consensual
de todas as instituições políticas c administrativas para
atingir as metas atualmente vigentes. isto se aplica tanto
para o Poder Legislativo bem como para o Executivo,
a partir do Congresso Brasileiro até o trabalho eodidiano, muitas vezes dispendioso em função dos processos
moroso com diversas instituições.
Como até a pre.sente data, nós, do lado alemão, continuaremos a envidar todos os esforços no âmbito dos
. nossos contratos, para concluir, Iunto com os nossos
parceiros brasileiros, as centrais nucleares no mais curto
prazo e com a maior eficiência possível.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- A Presidência, em nome dos colegas que compõem
a Comissão de Relações Exteriores, quer aplaudir o
Dr. Gerald Herzog, por se expressar tão bem no.idioma·
português.
Agora vamos ter a oportunidade de.conhecer o ponto
de vista das empresas privadas. Está presente o VicePresidente da ABDAN Dr. Ronaldo Arthur da Cruz
Fabrício, a quem concedo a palavra.
O SR. RONALDO ARTI-iUR DA CRUZ FABRÍCIO - Sr. Deputado Bernardo Cabral, Presidente da
Comissão de Relações Exteriores, meus companheiros
da Mesa, Srs. Deputados, senhoras e senhores, do ponto de vista da iniciativa privada o Acordo Brasil-Alemanha teve uma característica muito diferente de todos
os demais programas em que o Governo se engajou
nos últimos anos. Desde o início previa uma participação crescente da indústria, e da engenharia nacional,
na medida em que o programa se desenvolvia. Era um
progrma eminente'mente industrial.
O Forman frisou esse aspecto, e quero repetir: não
era um programa científico. Qualquer país que pretende
desenvolver-se e entrar no ciclo das nações desenvolvidas, precisa de uma engenharia c de uma indústria
capazes de transformar num produto final todas aquelas
descobertas que são objetos de pesquisa científica e
de produtos de laboratórios. Muito bem disse o Rex
Nazaré quando afirmou que as duas vertentes podem
e devem continuar funcionando, porque a vertente científica vai produzir descobertas, ter projetos de laboratórios e usinas-piloto que só podem transformar coisas
úteis à humanidade quando são "engenheiradas" e produzidas industrialmente.
HoIe, o que caracteriza por exemplo a indústria japonesa é a grande capacidaçle que tem de, a partir de
um produto concebido e desenvolvido por outros países, através da sua engenhartia e da sua indústria, copiar
e produzir artigos competitivos em quase todo o mundo.
Costuma-se até dizer por. brincadeira, que em determinada época os americanos descobrem alguma coisa, depois os russos também a decobrem, e, enquanto eles
discutem quem a descobriu.o japonês a coloca no mercado.
Do ponto de vista da indústria, o acordo tinha essa
característica e começou a funcionar dessa maneira.
Como é possível se fazer esse desenvolvimento industrial de engenharia? Através da transferência de tecnologia, sem dúvida alguma. Mais uma vez o programa
foi feliz, do ponto de vista da iniciativa privada, quando
definiu de que maneira essa tecnologia poderia ser
transferida.
Há duas formas de se transferir tecnologia: ou se
transfere para uma empresa de engenharia, que, depois,
. com produtos e desenhos acabados, a repassa à indústria, ou se faz uma transferência direta à industria, para
que se· capacite a produzir aquele equipamento com
maior qualidade e com maiores condições de economicidade. Foi por aí que a indústria brasileira enveredou.
A indústria contava com um programa extenso, investiu
'muito dinheiro nesse treinamento e o programa não
sê realizou, trazendo prejuízos sensíveis para todas as
empresas; do ponto de vista nuclear, mas, como vem
em seguida, em termos de Brasl, a indústria lucrou
muito.
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Ao .se definir que a indústria de'leria adquirir a sua
tecnologia com congêneras estran!eiras. um número
enorme de. associações entre empresas brasileiras e alemãs produzia o mesmo' tipo ae equipamento. .
Dou como exemplo o caso da Cobrasma com a Belcke
Dwerr. a empresa brasileira. uma vez identificada como
possível produtora daquele equipamento, era colocada
em confronto com sua congênere alemã e começava
uma discussão sobre como transferir essa tecnologia,
essa discussão era de empresa privada com empresa
privada. O Governo se 'reservava apenas o papel de,
quando houvesse- algum impasse, vir em socorro do
parceiro brasileiro para fortalecer sua capacidade de
negociação, no que muito ajudou o INPI, onde todos
esses contratos foram registrados. Quando se chegava
a um impasse com os estrangeiros, porque estes queriam
cobrar taxas maiores para transferência de tecnologia
ou faziam alguma exigência que a nosso ver não era
cabível, recorríamos ao INPI e este vinha em socorro
da indústria brasileira, permitindo que se fizessem contratos altamente positivos para o nosso setor industrial.
O principal atributo de qualquer produto óu equipamento de uma usina nuclear é a sua qualidade. Devido
aos riscos que são conhecidos de todo o mundo - radiação, etc. - não se pode permitir um acidente nucleár
em que haja dispesão de radioatividade para a atmosfera. Então, há necessidade de que os equipamentos
tenham uma qualidade fora do comum. Isso se con,segue
através do que se chama de garantia de qualidade. o
que é um'a garantia de qualidade? É muito mais do
que o controle de qualidade. O controle de qualidade
é verificar se alguma coisa funciona corretamente. A
garantia de qualdiade é uma série de medidas que se
toma !lntes para assegurar que o controle de qualidade
vai verificar uma qualidade perfeita, Foi a grande vantagem que a indústria nacional teve nesse programa. Ela
foi obrigadj a fazer programas de garantia de qualidade
para fabricação de todos equipamentos, dizendo exatamente quais as medidas que tomariam para garantir
a qualidade final.
.
Esse programa, que no início só .era \lsando para
prodúção nuclear, tornou-se uma ferramenta tão útil
que foi utilizado em todas as nossas fabricações. Hoje,
a Cobrasma, a Confab, a Bardella, a Trell todas essas
empreas utilizam esse programa para produzir equipamentos, principalment~ para exportação, porque um
dos grandes problemas de indústria br.asileira era a qualidade dos produtos exportados. Graças a esses programas de garantia dc qualidade pudemos atingir esse novo
nível.
A nacionalização, como dizia, seria crescente, e V.
Ex" vêem naquele quadro que era uma meta razoavelmente ambiciosa que pretendíamos na área de produtos
semi-acabados, na área mecânica, como chapas finas,
,forjadas. fundidas. etc. - o tipo de material, o total
aproximado do que foi usado nas Usinas Angra II e
UI. qual a previsão para a próxima central. E chegamos
à conclusão de que seríamos em chapas praticamente
100% nacionais: em chapas austenísticas, 10% apenas,
porque não valia a pena sermos auto-suficientes; 100%
, em ~orIadas, 100% em fundidas. Enfim, o programa
prevIa que ao fmal da quarta usina teríamos uma nacionalização industrial bastante avançada.
Da mesma forma, na área de nacionalização de equipamentos, como transformadores, disjuntores. barramentos blindados. painéis, etc. - uma lista em que
não vou deter-me previa-se que ao afinal da quarta
usina já teríamos uma nacionalização bastante ponde. rada, o que permitiria que tivéssemos aquela capacidade
para atender à necessidade de energia que a Eletrobrás
prevê ser atendida com as próximas usinas nucleares,
porque sem uma indústria e uma engenharia capazes
de realmente produzir esse produto final fit,aria muito
difícil atendermos à demanda de energia prevista para
o iní.cio do próximo século,
Para encerrar, gostaria de dizer que evidentemente
nem tudo ocorreu muito bem. Houve uma série de
problemas, o principal deles foi a falta de recurso's,
que fez com que os investimentos não fossem ressarcidos no prazo esperado. Mas, em termos de Brasil,
foi altamente positiva a experiência que nos trouxe do
Acordo Brasil-Alemanha, por causa do efeito multipli;cador da tecnologia nuclear na construção de equipamentos.
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Podemos verificar que, através desse desenvolvimento nuclear. desenvolvemos novas ligas e materiais.
Lembro-me até de um exemplo na área de aço, junto
à Usiminas, Havia uma série de aços especiais em pequenas quantidades, mas não havia economia de escala
para serem produzidos. Através de um estudo conjunto,
reduziu-se número de aços especiais, e com isso se produzir em condições competitivas, Houve o desenvolvimento de chapas de aço contra ferrugem e oxidação,
que mais tarde foram usadas pela indústria automobilística, que dá garantia de três e quatro anos contra
ferrugem. Foram metais e ligas desenvolvidas em conjunto com a indústria, visando ao programa nuclear.
Com o Acordo Brasil-Alemanha houve também o
-desenvolvimento de novas técnicas de soldagem, nacionalização e desenvolvimento de equipamentos, introdu'ção da garantia da qualidade, introdução de análise
de segurança e análise probabilística de risco - só os
.programas nucleares é que exigem que numa usina se
postule um acidente e depois se encontrem soluções
caso ele ocorra -, desenvolvimento na área de novossoftwaresna informática, introdução de novas técnicas
de engenharia, Enfim, de forma geral, diria que, do
ponto de vista da indústria privada, o acordo Brasil-Ale-.
manha foi altamente benéfico,
. Os investimentos - repito - infelizmente, não foram
recuperados em'tempo, mas o pessoal das nossas indústrias elevou seu nível de qualidade, graças aos treinamentos feitos no exterior. E é interesse nosso, não apenas como empresário, mas também como brasileiros
preocupados com esse problema de energia, em que
haja uma continuidade nesses programas, porque agora
estamos preparados para realizá-los. Mas aí vem a pergunta: para. que adquirirmos a tecnologia? Evidentcmente,para utilizá-la depois, produzindo novos produtos, Se não tivermos a oportunidade de continuarmos
produzindo, infelizmente esse know-howse dissolverá
aos poucos, através das perdas das pessoas que o adqui. riu no exterior.
Muito obrigado (Palmas).
O SR, PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Estão abertos os debates. Antes, porém, agradeço
a presença aos eminentes colegas da Comissão de Relações Exteriores que, num esforço muito grande, aqui
permanecem.
Concedo a palavra ao eminente Deputado Maurílio
Ferreira Lima, para suas indagações.
O SR. DEPUTADO MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Em primeiro lugar, gostaria de congratula~-me
com a Presidência desta Comissão pela oportuna iniciativa de trazer ao seio do Poder Legislativo um debate
de tão altíssimo nível sobre o Programa Nuclear Brasileiro e, particularmente, a cooperação com a Alemanha
Ocidental, às vésperas da discussão da renovação dessa
cooperação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Obrigado a V. Ex'
O SR. DEPUTADO MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Não é a primeira vez que tenho a honra de
escutar o Dr. Rex Nazaré, que considero um dos mais
brilhantes cientistas brasileiros e que tem contribuído
com sua inteligência para que nosso País atinja sua
independência tecnol6gica.
Não tenho a menor dúvida de que no mundo contemporâneo podemos desprezar a utilização de energia nu.clear, sobretudo para geração de energia elétrica. Estou
absolutamente convencido de que a humanidade não
tem outra opção. Entretanto, as resistências oferecidas
mundialmente à geração de energia elétrica, a partir
da tecnologia nuclear, são em grande parte decorrentes
dc ser uma teénologia, que poderíamos chamar de suja.
I que provoca problemas de armazenamento de dejetos
e acidentes que têm inquietado a humanidade.
Inicialmente, faria ao Dr. Rex Nazaré uma pergunta
mais genérica: quais são, realmente, as possibilidades
a médio e a longo prazos de a humanidade atingir o
domínio, no campo nuclear do processo de fusão, em
lugar do processo de fissão, que me parece hoje generi- _
camente utilizado e que provoca essa resistência por
parte da opinião pública mundial?
Na sua exposição o Dr. Rex Nazaré referiu-se ao
programa paralelo brasileiro. Inclusive, estou conven-
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cido de que este Congresso deve prestigiar esse programa, porque ele é mais importante para a conquista
dessa independência tecnol6gica do que o acordo nuclear. tendo em conta que este é submetido a salvaguardas e realizado com outra potência estrangeira.
Acho que o programa nuclear é mais nacional, podendo
favorecer muito mais essa independência tecnológica.
Mas gostaria que o Dr. Rex discorresse mais sobre a
tecnologia de enriquecimento do urânio que estamos
tentando obter com as alemães, através do processo
de jet nozzle.E S. Ex'. segundo me parece, afirmou
que ainda não está comprovada sua utilização comercial
e que os alemães estão montando todas as suas centrais,
ainda, com o processo de ultracentrifugação. Creio que
o Brasil, ao mesmo tempo em que faz um trabalho
de cooperação com a Alemanha no aprimoramento do
processo dejet nozzle,também não tem desprezado o
processo de ultraeentrifngação. Foi isso o quc cntendi.
Gostaria de maiores esclarecimentos sobre os dois processos e essa possibilidade de utilizarmos, inclusive comratioscomerciais favoráveis, ao processo de jet nozzle.
Finalmente, acho que todos ficamos escandalizados
com o que pagamos de multa em função de atraso no
Programa Nnclear Brasileiro. No momento em que falamos em déficit público, em corte de subsídios de grande
impacto social, essas multas são pagas em moedas conversíveis que não temos possibilidade de imprimir no
nosso território e têm o valor realmente escandaloso
de um milhão de dólares por dia!
Perguntaria ao Dr. Rex se a estoeagem dos equipamentos já fabricados para o Programa Nuclear Brasileiro tem um custo financeiro elevado e se, devido ao
tempo dc duração dessa estocagem, isso não põe em
risco os próprios equipamentos.
São estas as três observaçõcs que faço e para as quais
espero um esclarecimento por parte do Dr. Rex.

o SR. REX NAZARÉ ALVES - Muito obrigado,
Deputado Maun1io Ferreira Lima.
Antes de começar a rcsponder às perguntas de V.
Ex', gostaria dc fazcr um pequeno comentário com referência à energia nuclear, tecnológia suja, o problema
de rejeito e a inquietação da humanidade. Ocorre que.
face aos relatórios da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, e ao fato de se ter verificado
o famoso efcito estufa que aí está, em duas reuniões
- uma em julho destc ano, pouco antes do 14 de julho
em Paris. e outra em Toronto - chegou-se à conclusáo
bem clara de que, em condições normais de operação,
a energia nuclcar é a mais limpa das energias atualmente
em uso pela humanidade. Essa conclusão não é minha;
ela está refletida nos relatórios das reuniões de Toronto
e Paris e no Capítulo VII de um relatório da Comissão
Mundial de Meio Ambiente. aprovada pelas Nações
Unidas.
Qual é o ponto que V. Ex' bem colocou? Temos
dois pontos graves. O primeiro é a garantia de que
a probabilidade de acidentes vá-se reduzindo; o segundo
é o manuseio do nosso rejeito, para o qual também
existe solução tecnológica.
Encontra-se atualmente, na Casa, um projeto de lei
para definir locais para esse armazenamento. Há solução técnica. Efetivamente, é necessário que haja uma
compatibilização da solução política com a solução téc-,
nica. Isso é tão real que V. Ex' pode estar certo dei
que o grande esforço que fazem hoje a KWU, a Intera..
ton e todos os grandes grupos internacionais voltados
à energia no sentido de procurar instalar usinas que
a cada instante tenham mais reduzida essa probabi-'
lidade de acidentes. Em condições normais de operação
- volto a lembrar V. Ex' - aquela é efetivamente
mais limpa.
Com relação à fusão, haverá um rejeito produzido,
idêntico ao da fissão. Saem neutros. Se saem neutros,
há elementos irradiados. Se há elementos irradiados,
há ativação. Se há ativação, haverá um rejeito. Por
outro lado, não é uma energia com que possamos contar
em termos de aplicação industrial nos próximos quarenta anos.
Dou um exemplo a V. Ex' a fissão foi descoberta
em 1939. Daí até 1945, houve um esforço de guerra,
transformando energia nuclear em aplicação militar.
A partir de 1945 começaram o desenvolvimento, procu~ando a geração de energia. O primeiro reator de peque- .

Dezembro de 1989
no porte apareceu em 1957. Só na década de 70. portanto, quase trinta anos depois. é que tivemos reatores
de grande porte, geradores de energia.
Então, quando olhamos csse quadro, com o conhecimento que se tinha na época, com os problemas tecnolqgicos que eram mais simples, vemos que quem possuía
competência na área térmica convencional já tinha vantagem. Houve aí um espaço de quarenta anos. Quando
se está diante de fenômenos cuja própria forma de geração e de confinamento ainda não está definida, verifi·
ca-se que estaremos diante de algo de quarenta ou cinqüenta anos.
. Quanto ao programa paralelo - e comungo com
V. Ex' nesse aspecto -, gostaria de lembrar que temos
uma demanda de energia elétrica, temos Angra I em
operação e Angra II e Ill, que, sem dúvida alguma,
são as duas unidades que, neste momento. no mais
curto prazo e com menos investimentos, são capazes
de gerar energia elétrica para a Região Sudeste.
Assim. quando digo que essas unidades passam a
ser fundamentais, além de estar vendo que no acordo
tem algo de importante que deve serpreservado,lembro
também que este quadro viabiliza o ciclo de combustível
brasileiro, para que possamos ir ao mercado internacional fornecendo elemento combustível no mais alto
nível de associação tecnológica possível. É necessário,
pois, apoiar essas duas vertentes. Precisamos analisar
todos os fatos positivos de um e outro.
O Congresso, quando coloca que todas as atividades
nucleares devem ser acompanhadas, que são para fins
pacíficos, que esse acompanhamento tem que ser efetivo, transforma-se no grande guardião brasileiro de pressão internacional. Mas na hora em que ele procura
verificar qual é a verdade no processo de geração de
energia e coloca os recursos adequados para Angra II
e Ill, além de viabilizar a vertente nacional, está reduzindo a possibilidade de um problema energético amanhã e nos colocando em condições, inclusive, de participar desse mercado maior:
Com relação à tecnologia de enriquecimento, é um
fato real. Foi lembradô que, quando o Brasil se associou
com a República Federal da Alemanha, o que nos preocupava era a ultracentrifugação, qu~ não foi possível
ser realizada. Foi possível ser celebrado o acordo do'
fato centrífugo, que prevê que ele seja levado até determinada unidade de demonstração, que é nossa finalidade hoje, ao mesmo tempo em que o esforço autônomo
conseguiu o domínio da ultracentrifugação. Qual a grande solução hoje? Deve:se abandonar o jato centrífugo?
Vou dar a V. Ex' um exemplo muito simples, não
o dc Portugal, porque senão vai parecer piada de português, mas o da Tchecoslováquia. No início do século,
urânio cra rejeito. E se extraía rãdio para ser usado
em radioterapia e curioterapia, tratamento de câncer.
Em algnns lugares, o urânio era jogado fora; em outro,
acumulado. Então, jamais podemos desprczar uma tecnologia. Essa tecnologia de demonstração tem que ser
levada a uma escala. Particularmcnte, porque já se gastou uma importância, e o que falta para ser gasto é
muito pequeno em comparação com o restante, quando
sabemos que hoje temos o domínio da ultracentrifugação.
Mas don a V. Ex' o exemplo, de imediato, de um
subproduto que está nascendo do jato centrífugo. Todo
diágnóstico de pulmão hoje é feito com um gás oriundo
de zenon irradiado. Uma garrafa do tamanho de um
extintor de incêndio custa cem mil dólares. Três países
no mundo o produzem. Baseado no processo de jato
centrífugo, estamos discutindo com os nossos colegas
para .usar a unidade-piloto que aí está para produzir
esse tipo de gás de que precisamos. Então, jamais abando~amos uma tecnologia. Olhamos a configuração do
Pais no momento e a colocamos o mais próximo possível
da necessidade social.
Com rela9ão ao pro.blema de estocagem dos equipamentos de nscos e os JUros. a minha opinião é sincera.
E isso já coloquei por escrito e defendi. A estocagem
es~á sendo f~ita o mais próximo possível do tecnológic{)
eXlstcnte hOle, em termos de preservar equipamentos
para serem ufiyzados em perfeitas condições em Angra
li e IH. Isto nao garante a estocagem indefinidamente.
Agora, a melhor forma de se reduzirem os juros e as
multas que pagamos é concluir, em curto prazo, Angra

.,Dezembro de

1989

II e III, de tal forma que ela possa: gerar energia,
viabilizar o ciclo do combustível e restabelecer uma
credibilidade brasileira em associações externas e na
sua independência tecnológica, num processo simultâneo e realmente de autonomia de quem pode e deve
ter soberania.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Com a palavra o Deputado Fernando Bezerra Coe- .
lho.
c
O SR. DEPUTADO FERNANDO BEZERRA
COELHO - Sr. Presidente, Deputado Bernardo Cabral, inicialmente gostaria de ressaltar a iniciativa desta
Comissão de Relações Exteriores pela oportunidade
do tema aqui tratado. Não é a primeira vez que esta
Comissão traz ao plenário temas tão importantes para
os destinos nacionais. Lembro da minha presença aqui,
quando recentemente, discutíamos a grave questão da
dívida externa brasileira. E hoje aqui se discute a questão da energia nuclear, do Acordo de Cooperação Brasil-Alell)anha, mas tudo isso motivado por uma grande
razão: estamos vivendo uma fase de campanha presidencial.
O Brasil perdeu uma década, a de 80. Nós, políticos,
estamos sendo pressionados pelas nossas bases, pela
própria sociedade, para que rapidamente viabilizemos
todos os instrumentos disponíveis para que se consiga
retomar o desenvolvimento nacional. Mas isso só será
possíveJ se for enfrentada a questão energética brasileira. E preciso crescer, ampliar o parque industrial,
modernizá-lo, ampliar as fronteiras agrícolas, o programa de irrigação, mas é preciso, sobretudo, obter-se
energia. E esta questão está colocada hoje como uma
das grandes questões nacionais que precisam ser discutidas e aprofundadas daqui até 15 de novembro.
Sou um parlamentar de Pernambuco, do Nordeste,
e ouso dizer que as perspectivas para a nossa região
são quase dramáticas. O Nordeste viveu um racionamento de energia há dois anos. E a perspectiva é de
viver outro, a partir de 1994. Encerrado o Xingó, encerra-se o ciclo de aproveitamento hidrelétrico do potencial
do Rio São Francisco. E o Nordeste precisa ter energia
para continuar crescendo. Portanto. pela palavra de
todos que aqui ouvi. de todos os conferencistas, pelas
manifestações de parlamentares. essa questão da energia nuclear brasileira já está madura, já está bem assentada, e é preciso que nós, parlamentares, possamos
enfrentar as possíveis divergências e resistências ainda
colocadas por determinados setores da sociedade. Mas
não podemos desprezar a possibilidade de aproveitamento da energia nuclear. É importante que o programa
nuclear brasileiro seja retomado, não só pelas perspectivas de absorção dos conhecimentos tecnológicos. aqui
ressaltados pelo DI. Rex Nazaré, mas. sobretudo, para
dar a energia elétrica necessária à sustentação do desenvolvimento nacional.
Gostaria de fazer uma pergunta bastante específica.
Pelas informações de que disponho. os relatos de jornais, os depoimentos de algumas autoridades. que estão
inseridas no contexto do Acordo de Cooperação BrasilAlemanha, parece-me oportuno trazer aqui esta pergunta para o DI. Forman ou para o Dr. Rex Nazaré,
em relação à dúvida que tenho - e acho que também
os parceiros alemães têm.
Aqui foi dito pelas autoridades brasileiras e também
pelo representante da Embaixada da Alemanha, o Dr.
Herzog. que existe o firme propósito por parte do governo alemão de dar continuidade a esse programa, essa
cooperação. Mas também não podemos desconhecer
que o governo alemão vive sob pressão da sua oposição
para denunciar o Acordo. E aqui foi lida pelo representante brasileiro do Ministério das Relações Exteriores,
a carta encaminhada pelo líder do partido de oposição,
o SPD, ao chanceler Kohl, pedindo a denúncia do Acordo. Por isso. acho que todos temos que nos esforçar
para que este Acordo possa ser renovado em novembro
próximo. E ouvimos, através do Dr. Herzog, que os
parceiros alemães, de certa forma, foram surpreendidos
com as reformas verificadas na estruturação da Nuclebrás e com os novos órgãos criados e implantados, o
que gerou, de certa forma, certa incompreensão ou
angústia por parte dI;) governo alemão e dos parceiros
alemães envolvidos no programa.
A pergunta que fica - e é a que gostaria de fazer
- refere-se à Nuclei. Ela será liqüic!;J.da'Ji Como será
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feita a liqüidação daquela empresa? Será por simples
desapropriação? Como ficarão os interesses dos sócios
estrangeiros envolvidos? A diretoria técnica hoje existente, representada pelo parceiro alemão, continuará
na empresa que irá seguir-se à Nuclei?
Essas são questões sobre as quais gostaria de ouvir
um pouco mais a opinião do Governo brasileiro, das
indústrias nucleares brasileiras. Quais são as preocupações nesse sentido? Porque tivemos oportunidade,
em recente viagem à Alemanha, de sentir uma certa
angústia por parte do Governo alemão. Eles estão desejosos de continuar o programa, acreditam nele, sabem
que o Brasil não pode prescindir da energia nuclear,
mas tem havido, aqui e acolá, alguns desencontros,
algumas interferências, que têm contribuído para aumentar a pressão sobre o Governo alemão. E isso tudo
irá refletir-se em possível denúncia de um acordo, o
que não desejamos e não interessa ao governo brasileiro, aos interesses nacionais. Temos que estar atentos
para isso, a fim de evitar alguns equívocos, alguns erros,
e permitir que esse acordo possa ser renovado e que,
como disse o DI. Rex Nazaré, Angra II e TIl possam
entrar em operação. Devemos estar atentos para isso
a fim de que também possamos iniciar a discussão sobre
o planejamento, a localização das novas usinas V, VI,
VII e VIII, sobre a maneira como serão distribuídas
espacialmente no nosso imenso País. e será enfrentado
o problema da escassez de energia elétrica no Nordeste
brasileiro.
Por tudo isto, acho que temos que estar muito atentos
para isso porque, se do nosso lado não existe nenhum
interesse na denúncia do Acordo - porque é importante que lhe seja dada continuidade -, também não
podemos dar pretextos para que o parceiro alemão venha surpreender-nos e denunciar o Acordo.

Da mesma forma. há um decreto específico que estabelece que ela deveri:j ser liquidada, onde está claramente mencionado que os direitos dos sócios minoritários serão atendidos e cobertos pela INB.
Voltando, então, à reunião de maio, o que se acordou
foi que, na medida em que os contratos de engenharia
existentes entre um consórcio alemão e a Nuclei fossem
transferidos para a INB, assim como a licença de exportação concedida pelo governo alemão. que é válida até
31 deste mês, dar-se-ia início ao processo de liquidação,
durante o qual os interesses digamos. comerciais dos
sócios alemães estão cobertos, não só por um decreto
específico, como também pela lei das sociedades anônimas, já que essa liquidação se dá no âmbito da lei
das sociedades anônimas.
, V. Ex' mencionou desapropriação. Não é o caso.
E simplesmente a extinção de uma sociedade, de comum acordo entre os parceiros, sendo cobertos os interesses de todas as partes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Com a palavra o Sr. John Forman.
O SR. JOHN HILNE ALBUQUERQUE FORMAN - Deputado Fernando Coelho, obrigado pela
oportunidade de explicar especificamente o assunto nuclear.
O Dr. Rex, há pouco. explicou a importância de
concluirmos a usina de demonstração. Por ocasião da
análise para mudanças de modelo, o que se concluiu
foi que realmente a atividade relativa ao jetnozale
- um processo que enriquece o urânio, mas que, no
estágio de desenvolvimento em que se encontra, não
é competitivo comercialmente - deveria ser mantido
e utilizado. No entanto, como parte <.las definições ocorridas também no ano passado, as indústrias nucleares,
no Brasil, têm como diretrizes tornarem-se auto-sufi·
cientes no mais curto prazo possível. Significa dizer:
independer de recursos do Tesouro. E evidentemente,
as atividades da TNB têm que scr industriais e eom
resultados positivos.
A Nuclei foi constituída, como já mencionado, com
o objetivo precípuo de construir uma usina de demonstração. Este é o objetivo social da empresa, onde hoje
a INB detém 75% do capital, 15% são da lnteraban
uma subsidiária da KWU, e onde 10% são de outra
empresa alemã, a Stem.
Após concluída essa usina de demonstração e avaliada a potencialidade do processo, tamar-se-á a decisão
de implantar ou não uma usina comercial. Com a reformulação dos objetivos da INB e a vontade de preservar
a tecnologia já desenvolvida, o que se propôs foi que
essas atividades exercidas pela Nuclei fossem assumidas
pela INB, que iria, em colaboração com os parceiros
alemães, continuar esse desenvolvimento, implantar essa usina e fazer a avaliação do processo.
No entanto, olhando o outro aspecto da auto·suficiência, significava dizer que não se deveria manter
uma empresa que tem, dentro do seu objetivo. uma
limitaç~(l. Ela n~o seria nunca uma empresa' comercial.
desta forma, tivemos reuniões com os nossos parceiros
alemães e em maio desta ano" tivemos uma reunião,
no Rio de Janeiro, com o Conselho de Administração
dessa empresa, em que, de comum acordo, se decidiu
o seguinte: o processo de liqüidação da NucIei passa
inicialmente por uma apreciação da Comissão de Deses·
tatização do Ministério da Fazenda, que deve avaliar
a empresa e, dentro dcssa avaliação. examinar qual
é a situação dos seus ativos e passivos.

o SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO RODRIGUES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
,O SR. PRESIDENTE (Deputadó-Bemado Cabral)
- Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO RODRIGUES - Sr. Presidente, inicialmente quero trazer as
escusas do Presidente da Comissão de Minas e Energia,
Deputado Otávio Elísio, que não póde aqui comparecer
pedindo-me quc o representasse, em virtude de uma
pequena cirurgia que teve que realizar no início da semana. S. Ex' solicitou que trouxesse aqui esse esclare·
cimento.
De outro lado, queria pedir licença ao Presidente
para fazer essa breve intervenção, porque tenho compromissos já agendados e inadiáveis neste instante.
Queria também deixar aqui registrada a minha satisfação, a minha alegria de poder participar desta reunião,
brilhantemente presidida por V. Ex', como sempre, ressaltando a posição do Itamaraty, no meu entendimento
absolutamente correta, de continuidade do programa.
Em adendo ao que foi dito aqui pelo Dr. Rex Nazaré
e pelo meu companheiro Fernando Bezerra Coelho,
precisamos concluir Angra II e Angra lIl, a fim de
viabilizar programa e trazer o retorno do que já foi
investido para podermos pensar nas novas etapas desse
programa na Amazônia ou no Nordeste.
Pcço escusas aos presentes, uma vez que preciso me
retirar.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Concedo a palavra ao Deputado Marcelo Cordeiro
e, a seguir, à Deputada Sandra Cavalcanti. Tenho a
impressão de que o Deputado Marcelo Cordeiro. com
a gentileza característica que lhe é inrerente, corrige
a frase ladies first para ladies always first e cede a
palavra à eminente Deputada Sandra Cavalcanti, a
quem concede a palavra.
A SRA. DEPUTADA SANDRA CAVALCANTI
- Muito obrigada pela gentileza.
Quero fazer apenas uma pergunta, não sem rregistrar
a satisfação com que vi a Comissão de Relações Exteriores tomar essa iniciativa. Agradeço a todos os expositores a forma objetiva, clara e muito leal com que abordaram as questões. Fiquei apenas com uma, que acho.
é a pergunta-chave dentro desse quadro.
.
Nós, congressistas, temos agora, em relação'à produção de energia elétrica oriunda da utilização de usinas
nucleares, uma participação constitucional definida e
vamos, portanto. exercer plenamente esses 'poderes.
Temos força legal para exigir que, no orçamento, de
acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. que
votamos, haja continuidade nesses projetos. Destina·
remos as verbas necessárias para isso. porque não queremos ver nosso País mais às.escuras do que já está.
Sr. Presidente. depois da exposição do conselheiro
Felído e, principalmente. da pergunta do Deputado
Fernando Coelho, tenho uma pergunta de ordem técnica. Vamos supor que, por falta de sorte; este acordo
nuclear não seja renovado. Assim já aconteceu no Brasil. pode haver pressão [lolítica na Alemanha por causa
das eleições do próximo ano, em virtude de uma série
de circustâncias, já que a questão agora resurgiu lá.
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Tive oportunidade de estar, iá recentemente por alguns
dias, e acompanhei pelos .jornais, diariamente, uma verdadeira campanha orquestrada contra o acordo nuclear
brasileiro. Não é mais contra a utilização da energia
nuclear, porque nessa matéria houve tão grande mudança na face da terra - de vez em quando essas coisas
acontecem que até o Partido Verde agora já não pode
mais usar a ecologia contra ela. Ao contrário, o partido
está tendo de pedir socorro à energia nuclear para defender suas teses ecológicas. Os adversários, agora, são
aqueles que tentam levar qualquer entendimento para
a linha da proliferação de armas. Foi isso o que scnti
em toda a imprensa alemã, pelo menos durante aqueles
dias em que lá estive, quando da discussão do assunto.
Vamos supor, repito, que, de repente, por parte do
governo alemão, esse acordo nuclear não seja renovado. Minha pergunta é a seguinte: há algum impedimento para que, através de entendimentos com empresas privadas, se faça e se continue a fazer a transferência
de tecnologia e já tendo sido toda ela praticamente
feita, não se possa continuar, sob a forma de cooperação
industrial, a produção de energia elétrica por usinas
PWR do tipo como vêm sendo produzidas? Esta é
minha dúvida nessa matéria. Acho que dcveríamos estar
preparados até para essa hipótese.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Essa pergunta, eminente Deputada Sandra Cavalcanti, será respondida, primeiro, pelo Dr. Forman e,
a seguir, pelo Conselheiro Jurgen BandeI.
O DR. JOHN MILNE ALBUQUERQUE FORMAN - Nobre Deputada Sandra Cavalcanti, o Acordo
Nuclear Brasil-Alemanha foi feito dentro de um contexto em que ambos os governos concordaram em dar
cobertura ao desenvolvimento de um programa industrial. Então, na linguagem diplomática, há um acordoquadro que dá cobertura para uma série de entendimentos expressos em documentos, como, por exemplo,
o denominado Protocolo de Bonn, que levou à criação
de várias subsidiárias, o que levou a contratos comerciais entre empresas alemãs e brasileiras. O acordo tem
validade até dezembro do ano que véOm.
Basicamente, se a infeliz hipótese levantada por V.
Ex' ocorresse - vou analisar exclusivamente do ponto
de vista comercial, e pediria ao Dr. Rex J:'lazaré que
comentasse, com mais propriedade, o aspecto de salvaguardas - , do ponto de vista comercial, seriam cobertos
pelo Acordo. No entanto, a denúncia do acordo implicaria a falta de cobertura em dois aspectos importantes:
das licenças de exportação, que são conceçlidas pelo
governo alemão com base no acordo entr,,: os dois países; e da parte de financiamento e garantia à exportação.
Há um seguro de exportação na Alemanha denominado
Hermes, cuja cobertura também é, dada em função
do acordo entre o Brasil e Alemanha, ou seja, até 1990
os contratos comerciais teriam seu desenvolvimento
normal. Aquilo que está em andamento, no meu entendimento, continuaria. Quanto a determinados contratos
- aí solicito ao Dr. Rex Nazaré que comente as salvaguardas específicas certamente ficariam sujeitas a uma
análise crítica e, possivelmente, não teriam condições
de continuidade.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Pediria
ao Dr. Rex Nazaré que aguardasse a palavra do Dr.
Bandel.
O DR. JURGEN BANDEL - Para esclarecimento,
quero dizer que o governo alemão está interessado em
continuar na cooperação nuclear entre o Brasil e Alemanha. Acho que quase todos os governos, às vezes sofrem
pressões da oposição. Ele sempre sabem melhor como
continuar uma política, c certamente, temos essas discussões. Mas, com as mudanças na reestruturação do
programa nuclear do Brasil, há alguns pontos que naturalmente estão abertos e vão scr discutidos na semana
que vem. Acho que com o esclarecimento desses pontos
não há problema para continuar na cooperação nuclear
Brasil - Alemanha.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Concedo a palavra ao Dr. Rex Nazaré.
O SR. REX NAZARÉ ALVES - V. Ex" sobre
Deputada, sempre coloca questões chave. Lembro-me
de uma vez quando em entrevista na televisão, V. Ex'
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lembrou uma coisa muito curiosa. V. Ex' disse que,
quando uma tomada recebia eletricidade por geração
nuclear, ali não havia radiação. Paramos todos e dissemos: na verdade, a opinião pública não parou para
pensar nisso. V. Ex' agora lembrou um ponto muito
importante. O aspecto de salvaguardas. Mesmo encerrado o Acordo, todos os compromissos de salvaguardas
permanecem. V. Ex' citou a campanha orquestrada pelos jornais. Ontem, concluímos um trabalho a respeito
do qual os colegas alemães estão informados, procurando todos os itens que estavam sendo levantados como possíveis críticas e analisando todos eles em função
do documento básico, o nosso infinsirk - 237, que
é o acordo trilateral de salvaguarda entre o Brasil, a
república Federativa da Alemanha e a Agência Internacional de Energia Atômica. Ao fazer essa check list,
verificamos que havia resposta para todas as críticas.
E, mais, há um documento do órgão que, efetivamente,
é o árbitro final, que diz: nenhuma fuga às cláusulas
do acordo foi detectada ou verificada até agora. ~sso
está explícito pela Agência. Mas, mesmo assim, pode-se
chegar à conclusão de que, se por uma razão política
qualquer tivermos Ullj rompimento do acordo -esperamos que isso não aconteça - as salvaguardas pennanecerão. Aí, sem dúvida nenhuma, acredito, ter-se-á que
buscar espaço, porque não haveria a indicação de um
desenvolvimento autônomo brasileiro, dentro do prazo
de que necessitamos dessa energia para conclusão de
centrais do porte de 1300 megawatts.

alguns desacertos, mas não deixam de ser um patrimônio significativo que o País não pode deixar de manter vivo na sua memória e ao qual não pode deixar
de dar prosseguimento e continuidade.
Sr. Presidente, devo dizer a V. Ex' e aos demais
companheiros, como veterano neste assunto por dez
anos fui membro da Comissão de Minas e Energia,
agora, nesta legislatura, faço parte da Comissão de Relações Exteriores; venho aç,ompanhando, portanto, os
sucessos e os percalços da nossa política nuclear devo dizer, repito com seguraça e firmeza que identifico
no presente momento histórico um tempo novo, radiante, cheio de possibilidades para o futuro da energia
nuclear em nosso País. Esse novo momento está profundamente associado àquilo que me parece ser a marca
preponderante e mais significava da história contemporânea do Brasil, que é o futuro da democracia em
nosso País. Hoje, o Congresso Nacional toma consciência clara e pertinente das suas responsabilidades
nesse campo.
Conseqüentemente - não tenho qualquer dúvida disso - , o programa nuclear brasileiro que haveremos
de revisar, reconstituir, reformular, apresentar à Nação
e aprovar no âmbito do Congresso, associado a este
acordo com a Alemanha, pelas análises que aqui foram
feitas, será altamente positivo e favorável a ambas as
partes. Ao Brasil, em particular, ressalto a efetiva transferência de tecnologia que conseguimos realizar sem
perdermos a nossa capacidade autônoma de buscar outras tecnologias que se possam associar ou não ao esforço dccorrente daquilo que está previsto no programa
com a Alemanha. Assim, por exemplo, dcstaco o fato
de que, se estamos empenhados cm desenvolver a tecnologia de enriquecimento decorrente do Acordo, não
deixamos, todavia, de nos aprofundar e dominar a tecnologia de ultracentrifugação, através de um programa
próprio, não vinculado ao programa nuclear com a Alemanha.
Sr. Presidente, este momento que estamos atravessando propicia a que se mobilizem t0dos os interessados
no desenvolvimento nacional cspecialmente no setor
energético e mais especificamente no setornuc1ear, para
produzirmos um programa claro, de longa duração, em
relação à utilização de energia nuclcar. É claro que
temos de resolver pendências deixadas no passado. Temos de ser competentes para limpar o terreno dos escombros de políticas anteriormente mal sucedidas. Desse modo, parece-me que este Congresso estará tomando
consciência - e é impreterível que tome - de que
precisamos, nos orçamentos vindouros da União, no
prazo máximo de quatro anos, ter resolvido, definitivamente, Angra n, em relação à instalação da Usina,
porque a parte civil felizmente está adiantada, assim
como Angra IH, verificando, daí por diante, qual será
o nosso programa de realização no campo nuclear.
Estou certo de que já era tempo - e este é propício
e adequado - de começarmos a discutir porque deveremos construir novas usinas no Brasil. Devemos saber
suas dimenções dentro do balanço energético brasileiro,
dentro de um modelo geral para superar o programa
de escuridão que ameaça a economia e a Nação. Quando se reunir, se nâo me engano'pela 14' vez, esta Comissão Mista de brasileiros e alemães - fato que ocorre
anualmente: uma vez na Alemanha e outra no Brasil
- para avaliar historicamente aspectos técnicos do
acordo industrial que têm firmado esses dois países,
será oportuno deixar claro que, se o Brasil não é signatário do tratado de não-proliferação de armas nucleares,
por razões sobejamente conhecidas, muito mais poderoso que um tratado de natureza internacional, é o
texto da Constituição de nosso País, que acabamos de
promulgar, sob os auspícios, a vontade, a aprovação
e a compreenção da Nação brasileira. Não há neste
País força política, partido político, personalidade política, instituição da vida nacional que ouse propor o
desrespeito ao texto da nova Constituição, seria o mesmo que dizer "não" a nossa decisão determinada e
à consolidação das instituições democráticas que o mundo ocidental construiu.
Quero dizer também que toda a política nuclear brasileira hoje é controlada pelo Congresso Nacional, através de meios democráticos. De modo que. se algum
aventureiro ou grupo clandestino - porque à luz do
dia não me parece que se possa apresentar qualquer
grupo - propuserem que o Brasil venha a freqüentar

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Antes de dar a palavra ao Deputado Marcelo Cordeiro, quero fazer um registro que, além de sincero
é oportuno e merecido.
O eminente Deputado Marcelo Cordeiro foi o autor
da idéia desta convocação, o que confinna a atenção
de S. Ex' para com os problemas do País. Portanto,
registro, com alegria, o cuidado que S. Ex' teve ao
apresentar o requerimento e convidar todos os colegas,
sobretudo os que estiveram recentemente na Alemanha
e puderam acompanhar bem de perto o problema, que
é sério.
A última indagação da Deputada Sandra Cavalcanti
revela a seriedade e a magnitude do problema.
Quero que V. Ex" Deputado Marcelo Cordeiro, aceite os cumprimentos desta Presidência pela sua atuação.
Tem V. Ex' a palavra.
O SR. DEPUTADO MARCELO CORDEIROSr. Presidente, Deputado Bernardo Cabral, agradeço
as palavra a V. Ex' as quais devo atribuir a uma profunda
e gratificante amizade que nos une desde há alguns
anos, venturosos para mim.
Quero dizer que esta reunião que acabamos de vivenciar não teria sido realizada não fosse, isto sim - e
deve ser proclamado de forma muito clara - , a decisão
corajosa e oportuna do Presidente da Comissão de Relações Exteriores. Uma vez proposta a reunião, esta não
teve oportunidade de passar pelo crivo da aprovação
do Plenário, como é de costume e até regimental, e
Valeu-se para poder realizar-se, de um despacho ad
referendum, de responsabilidade exclusiva do Presidente Bernardo Cabral. De modo que a S. Ex' atribuo
o fato de a reunião ter-se realizado.
Caros companheiros de Comissão, Srs. convidados
e visitantes, considero vitoriosa esta iniciativa, primeiro
porque participaram desta reuniâo ccrca de cinqüenta
Parlamentares, o que equivale a mais de 10% dos Deputados que integram esta Casa Legislativa. Isso demonstra a importância que assunto dessa envergadura' vem
despertanto no ambiente parlamentar e a tomada crescente de consciência do Brasil em relação ao problema
do domínio do conhecimento da tecnologia nuclear.
Infelizmente a nossa história recente junto à tecnologia nuclear é marcada de sobressaltos. Foi acometida
de grande ventura, de grande felicidade, de ocasiões
de pessimismo, de ameaças, mas prosseguimos capacitanto o País numa área tão importante do conhecimento
contemporâneo. Digo isso porque tivemos muitas experiências; foram vários os projetos desenvolvidos. Antes
do acordo industrial Brasil-Alemanha, tínhamos uma
longa história, uma trajetória muito interessante, em
que a inteligência brasileira, o espírito criativo do nosso
povo envolve-se na questão nuclear. Foram acertos,
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o clube dos países detentores de artefatos militares de
natureza nuclear, não tenho dúvidas de que a unanimidade das duas Casas do Congresso Nacional rechaçará
tal proposição. Conseqüentemente, não há futuro nem
possibilidade em prazo curto, médio ou longo, de o
nosso País vir a fazer essa opção. Esta terá que ser,
doravante, a de conquistar a democracia de um projeto
de desenvolvimento autónomo, auto-sustentado, que
assegure ao nosso povo' os padrões de bem-estar dos
países mais ricos.
Estou muito confiante em que esse controle democrático que a Nação concebeu e que se vai aplicar à
área nuclear, poderá fazer com que a á unica grande
vertente da nossa política nuclear, que não estava ainda
respondida, da legitimidade, o seja. No plano técnicocientífico, mostramo-nos capazes de evoluir; no campo
industrial, demos respostas satisfatórias, com nossas indústrias, integrando-as bem para o desenvolvimento dos
programas que foram realizados. A única vertente que
não tínhamos desenvolvido era a da legitimidade.
Tínhamos um acordo com a Alemanha, uma política
nuclear baseada em decreto do Presidente Médici, que,
aliás, dizia que a energia nuclear era a mais importante
fonte de energi.a para o País - a Nação não foi consultada sobre isso. Na França, 70% da energia elétrica
são de origem nuclear;, na Alemanha, 42%, na Suíça
também há um percentual elevado; mas no Brasil a
questão é de outra natureza. Hoje, a legitimidade de
uma política nuclear é essencial ao seu sucesso.
Esta reunião comprova que a legitimidade será alcançada na medida em que a nossa política nuclear com
todos os seus aspectos, seja claramente debatida pelo
Congresso e, conseqüentemente, conhecida da opinião
pública, para, em determinado momento, serem aprovadas as diretrizes básicas, as linhas e as ações que
esse programas vierem comportar.
Não tenho pergunta a fazer Sr. Presidente. Quero
apenas agradecer a V. Ex' por ter viabilizado esta iniciativa, assim como a todos os que aqui compareceram
e trouxeram uma contribuição riquíssima, informações
preciosas, com conhecimentos aprofund.ados, o que permite a esta Casa asscnhorar-se mais ainda de matéria
dessa complexidade.
Agradeço também aos colegas por terem atendido
ao convite que fiz, principalmente àqueles que não são
membros da Comissão.
Permita-me também, Sr. Presidente, dar uma palavra
especial ao Dr. Gerold Herzog, que se deslocou da
República Federal da Alemanha para estar conosco,
agradecendo-lhe a maneira cavalheiresca, gentil e hospitaleira com que recebeu, naquele país uma comitiva
parlamentar que foi conhecer as instalações nucleares
alemãs. Não tenho palavras para caracterizar a maneira
extraordinariamente gentil e amiga como fomos recebidos pelos alemães, desmentindo a idéia da cultura popular do Brasil de que os alemães são ríspidos. Pelo contrário, depois do primeiro snach torna-se os mais vigorosos
farristas, superando os brasileiros em muito.
Agradeço, então a todos a presença.

a

o SR. PRESIDENTE (Deputado. Bernardo Cabral)
- O eminente Diplomata, Conselheiro José Eduardo
Martins Felício, solicita a palavra para uma breve intervenção, e a Presidência a concede com muito prazer.
O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINS FELÍCIO Sr. Presidente, depois das brilhantes intervenções da
Deputada Sandra Cavalcanti e dos Deputados Fernando Bezerra Coelho e Marcelo Cordeiro, corro o risco
de criar um anticlímax. Mas gostaria de assegurar-lhes
que levarei as observações aq ui feitas aos meus superiores, as quais, tenho certeza, serão levadas em.consideração nas reuniões da semana que vem. Tenho certeza,
também, de que meu colega Bandel, da Embaixada
da Alemanha, fará o mesmo.
O SR. PRE~IDENTE (Deputado Bernardo' Cabral)
- A Presidência agradece a presença aos eminentes
conferencistas, aos que se encontram à Mesa ç aos que
estão no plenário, que devem considerar como se aqui
~stiVessem, o que não foi possível por falta dc espaço
físico. A.gradeço também aos 91's. Parlamentares, aos
Advogados, Analistas, Procuradores da Fazenda Nacional e, em particular, ao Dr. Gerold Herzog. que viajou
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durante dezesseis horas para vir a esta reunião, o que
contraria, mais uma vez, o ditado popular.
Contrariei ainda há pouco o ditado popular - ladies
first e quero contrariar um outro. que diz que uma
longa caminhada começa com o primeiro passo. Acho
que uma longa caminh~da começa com a decisão que
antecede o primeiro passo. Esta é uma decisão que
está antecedendo o primeiro passo, que será dado na
semana seguinte. Essc passo comprova a grande independência da Comissão de Relações Exteriores, dos
Parlamentares que honram o Congresso brasileiro pelas
intervenções que aqui fizeram.
Quero dcstacar que a intervenção do Conselheiro
Fclício deixou-me muito alegre. porque apaga de uma
vez por todas a pcrfídia que se costuma lançar sobre
o Ministério das Relações Exteriores, de que fica com
punhos de renda sem tomar decisão. S. Ex' foi enfático
ao declinar a posição do Itamaraty. porque revela a
segurança com que o Diplomata Bandel podc exercitar
aqui, por parte do seu país, a sua missão.
A todos a Presidência agradece, mais uma vez a presença, e declara encerrada a sessão. (Palmas)
17' Reunião, (ordinária), realizada em 24-8-89

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro
de agosto de mil novecentos e oitenta e nove, reuniu-se
a Comissão de Relações Exteriores, em sala própria
do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Deputado Bernardo Cabral. Presentes os Senhores Deputados: Aloysio Chaves e Adolfo Oliveira,
Vice-Presidentes, Artur da Távola, Adylson Motta,
Naphtali Alves de Souza, Amaury Müller, João de Deus
Antunes, Egídio Ferreira Lima, Enoc Vieira, Maurílio
Ferreira Lima, Djenal Gonçalves, Ervin Bonkoski, Bocayuva Cunha, José Ulisses, Moema São Thiago, Jesus
Tajra, Francisco Diógenes, Eduardo Bomfim. Francisco Benjamim e Daso Coimbra, mcmbros titulares; Matheus Iensen, Leopoldo Souza, Mauro Sampaio. Ney
Lopes. José Camargo, Ismael Wanderley, Santinho
Furtado e Marcos Lima, membros suplentes; e, ainda,
o Senhor Deputado José Esteves, além de autoridades
do Ministério das Relações Exteriores. Justificaram sua
ausência os Senhores Deputados Márcia Kubitschek,
Geovah Amarante e Maurício Fruet. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos e convidou a tomar assento à Mesa o Senhor
Ministro Samuel Pinheiro Guimarães, Chefe do Departamento Económico do Ministério das Relações Exteriores. ATA: Por solicitação do Senhor Deputado Enoc
Vieira foi dispensada a leitura da ata da reunião anterior
e a mesma foi, sem restrições, aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente comunicou
o recebimento do seguinte expediente: 1) do Ministro
das Relações Exteriores, sobre o comparecimento do
Chefe do Departamento Económico desse órgão à Comissão; 2) do Comitê Brasileiro de Ajuda aos "Irmãos
Perseguidos", sobre a perseguição sofrida pelos Bahá'is
no Irã; 3)Embaixada da República Popular da China,
sobre moção a ser entregue à 82' Conferência da União
Interparlamentar pelo Colegiado Parlamentar da República Federal da Alemanha acerca dos recentes acontecimentos na Capital chinesa; 4) do Deputado argentino
Eduardo Horacio Budino, sobre a criação de uma Comissão Especial para a América Latina no Congresso
do seu país. ORDEM DO DIA. I - Exposição, pelo
Senhor Ministro Samuel Pinheiro Guimarães, Chefe
de Departamento Económico do Itamaraty, sobre reunião de consulta informal sobre comércio Brasil-Estados Unidos, ocorrida naquele Ministério. O Senhor
Presidente concedeu aipalavra ao convidado e, após
a exposição do tema, declarou abertos os debates, do
qual participaram os Senhores Deputados Bocayuva
Cunha, Amaury Müller e Francisco Diógenes. Encerrados os debates o Senhor Presidente concedeu a palavra ao convidado para suas considerações finais, e, a
seguir agradeceu a presença de todos e, às onze horas
e cinqüenta minutos, suspendeu os trabalhos por cinco
minutos para as despedidas do convidado. Reabertos
os trabalhos, passou-se à apreciação do item II - MENSAGEM No 215/89, do Poder Executivo, que "submete
à consideração do Congresso Nacional o texto do Convênio entrc os Governo da República Federativa do
Brasil, da República Argentina, da República do Chile,
da República' do Paraguai e da República Oriental do
Uruguai sobre a Constituição do Comitê R~gional de
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Sanidade Vegetal - COSAVE, assinado em Montevidéu, a 9 de março de 1989". RELATOR: Deputado
Jayme Santana: PARECER: favorável, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. Na
ausência do Relator. o parecer foi lido e subscrito pelo
Deputado Artur da Távola. Sem discussão, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. A matéria
será encaminhada à Coordenação de Comissões Permanentes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos às doze horas. A reunião
foi totalmente gravada e taquigrafada c a sua convenão
datilográfica integra o presente documento. E, para
constar, eu Regina Beatriz Ribas Maris. Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada
à publicação no Diário do Congresso Nacional. Dcputado Bernardo Cabral, Presidente.
SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES, Chefe do
Departamento Econômico do Itamaraty.
Data da Reunião:24-8-89
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos
da reunião ordinária da Comissão de Relações Exteriores. A Sr' Secretária procederá à leitura da Ata da
Reunião anterior.
(É aprovado o pedido de dispensa de leitura da
Ata)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- A Presidência dá conhecimento aos eminentes Deputados que, em atendimento a requerimento do Deputado Bocayuva Cunha, no sentido de que fosse feita
consulta informal sobre o comércio Brasil-Estados Unidos e o relatório das conversações. S. Ex' o Sr. Ministro
das Relações Exteriores, em expediente dirigido diretamente à Presidência desta Comissão, colocou à disposição o Sr. Ministro Samuel Pinheiro Guimarães, Chefe
do Departamento Econômico do Ministério das Rclações Exteriores. Tão logo se proceda à leitura do expediente, a Presidência concederá a palavra a S. Ex' para
que dê suas informações.
O Padre Aldino Krügger Presidente do Comitê Brasileiro de Ajuda aos frmãos Perseguidos, envia mensagem ao Congresso Nacional, falando sobre as perseguições de mais de 350 mil pessoas no Irã, que foram
brutalmente mortas por causa da sua fé, na comunidade
Baha"i. Junta sua solidariedade a essa comunidade,
dizendo ser um protesto geral de apoio à liberdade
de exercício da fé. Conseqüentemente, a solidariedade
é dada a toda a comunidade Baha"i por causa de sua
fé no Irã.
A Embaixada da República Popular da China dirigiu
a esta Presidência, em caráter oficial, o seguinte expediente.
"Sr. Presidente, a Embaixada da República Popular da China cumprimenta atenciosamente V.
Ex' e cumpre levar a vosso conhecimento as declarações do Comitê Permanente da Assembléia Popular Nacional da China sobre a provável moção
do Colegiado da Alemanha Federal, referente aos
acontecimentos da praça Tian Anmen. "os acontecimentos dos meses de maio e junho em Beijing,
capital da China, formam uma sedição contra-revolucionária provocada por um punhado de elementos, objetivando derrubar o Governo da República
Popular da China. A liquidação dessa sedição, pelo
Governo da China, na base da constituição e leis,
constitui uma ação legal no termo da soberania.
Por isso, nenhuma força estrangeira tem o direito
de intervir."
O Embaixador da República Popular da China quer
demonstrar sobretudo seu repúdio à forma como estaria
agindo o Colegiado Parlamentar da Alemanha, ao pretender entregar - é para este fato que chamo a atenção
dos eminentes Deputados - à LXXXII Conferência
da União Interparlamentar, essa moção complementar.
S. Ex' diz textualmente que o povo chinês, de maneira
alguma, admite tal moção, que se trata de uma intervenção grosseira nos assuntos internos da China e afeta
os sentimentos do seu povo. A União Interpar]amentar
atua em benefício do fortalecimento do sistema representativo, promoção da paz mundial e cooperação entre
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os países do mundo. Por isso a pretensão do Colegiado
Parlamentar da Alemanha Federal é contrária à finalidade dessa organização internaciona1.
Espera que os amigos do Colegiado Parlamentar do
Brasil. guardando como jóia as relações de amizade
entre as nossas duas partes. adote uma posição contrária
e resistente à dita moção na LXXXII Conferência da
União Interparlamentar.
A S1:' Secretária providenciará fotocópias que scrão
encaminhadas a cada um dos membros da Comissão
de Relações Exteriores.
O Deputado Eduardo Horacio. da Argentina. dá conhecimento. em resposta a expediente do Deputado
Domingos Leonelli que apresentou projeto para a criação de uma comissão especial para a América Latina.
no âmbito do Congresso argentino. E, sobretudo, seja
formado o Parlamento Latino-Americano. pelo voto
direto dos povos da América Latina.
Por igual serão encaminhadas fotocópias aos eminentes Srs. Deputados.
Encerrada a leitura do expediente, passa-se à Ordem
do Dia.
A Presidência faz a inversão da pauta passando para
o item 2.
Sr. Ministro Samuel Pinheiro Guimarães. quero, em
nome dos eminentes colegas que compõem esta Comissão, agradecer a V. Ex'. a forma pela qual aceitou,
em atendimento ao requerimento do eminente Deputado Bocayuva Cunha. comparecer a esta Comissão,
para fazer um relato da consulta informal sobre o comércio Brasil-Estados Unidos. Isso ratifica a posição que
os membros da Comissão de Relações Exteriores querem adotar com o Ministério das Relações Exteriores,
no sentido de caminhar juntos. Tem V. Ex' a palavra.
O SR. MINISTRO SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES - Inicialmente, agradeço a V. Ex', Sr. Presidente. e aos demais membros da Comissão de Relações
. Exteriores da Câmara dos Deputados esta oportunidade
de prestar esclarecimento sobre a reunião informal a
respeito das relações comerciais, que se realizou com
rcpresentantes do Governo norte-americano, em 8 e
9 de maio passado.
Essa reunião teve suas origens em dois fatos: o primeiro deles, a mudança da administração americana, com
a eleição do Presidente Bush, ao final do ano passado,
e a conseqüente troca das autoridades americanas no
campo do comércio exterior. O segundo, a aprovação
da nova lei de comércio americana. também no ano
passado.
Com base nesses dois fatos, a administração americana solicitou ao Governo brasileiro a realização de
uma reunião informal, para, nas palavras da administração americana, prestar esclarecimentos sobre a nova
política comercial americana. Tendo em vista a importância das relações comerciais, financeiras, econômicas
e tecnolõgicas entre o Brasil e o Estados Unidos; tratase de pedido absolutamente normal; e, também, levando em conta a tradição de diálogo do Brasil com todos
os seus parceiros comerciais, o Governo brasileiro concordou com a realização dessa reunião.
A reunião foi classificada como informal e com agenda aberta, ou seja. qualquer tema. no campo do comércio, poderia ser abordado. A delegação americana foi
chefiada pclo Sr. lohn Huelemann, o mais graduado
funcionário do Escritório do Governo americano, para
negociações comerciais, chamado USTR, representante
dos Estados Unidos para o comércio que se ocupa de
assuntos da América Latina, portanto, também do Brasi1. Ele vcio à frente de uma delegação relativamente
pequena, dc quatro ou cinco pessoas, funcionários do
departamento de comércio. funcionários do USTR, do
escritório comercial. Do lado brasileiro. havia representantes da Cacex, da Comissão de Política Aduaneira,
do Ministério da Indústria e do Comércio, do Ministério
da Agricultura e do Ministério das Relações Exteriores.
Na ocasião. tive a oportunidade de chefiar a delegação
brasileira.
Essa reunião não foi negociadora. Eles não vieram
com qualquer proposta específica de negociação. em
relação a qualquer dos diversos temas de contencioso
comercial que existe atualmente entre o Brasil e os
Estados Unidos. corno V. Ex" conhecem, nem tampouco nós tínhamos uma proposta nesse sentido. Foi
uma reunião de um dia, manhã e tarde.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

O chefe da delegação americana fez uma longa exposição sobre a nova lei de comércio americano e pediu
informações sobre determinadas políticas hrasileiras
que afetam as relaçõcs comerciais com os Estados Unidos. Entre elas. a nova política industrial. ás modificações. as sucessivas reformas tarifárias que .lã ocorreram e que continuam em estudo c alguns pedidos de
informação específica sobre alguns aspectos precisos,
de certas políticas aplicadas pela Cacex: por exemplo:
a lei de similar nacional, os chamados programas de
importação por empresa. o chamado Anexo-C da resolução que disciplina as importaçõcs. Essas informações
foram prestadas e a delegação do Governo norte-americano as considerou muito úteis à reunião. Para eles,
houve oportunidade de um eontacto direto com as autoridades brasileiras na área da política comercial e, para
nós. a oportunidade de eonhccer. pessoalmente. as pessoas que no Governo norte-amcricano lidam com as
questões relativas ao comércio exterior. em especial
com o Brasil.
Em resumo, este é o conteúdo da reunião. Estou
disposto a responder qualquer pegunta específica que
V. Ex'" possam fazer. Não creio ser necessário descrever
toda a política comercial americana c a brasileira, mas
pelas próprias perguntas que me forem feitas, procurarei informar e esclarecer o que vem ocorrendo em
alguns campos específicos. Minha exposição era relativa
à reunião de consulta. mas estou disposto a prestar
qualquer esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Com a exposição do eminente Ministro Samuel Pinheiro Guimarães, a Presidência concede a palavra ao
eminente Deputado Bocayuva Cunha. autor do requerimento e primeiro orador inscrito.
O SR. DEPUTADO BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, em primeiro lugar. as minhas escusas pela
falta de competência e administrar bem meu tempo
nesta manhã. Não tive condições de controlar meu tempo de maneira adequada para chegar aqui às 10 hora
da manhã. Assim peço a V. Ex' e a meus Pares minhas
escusas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Permita-me interrompê-lo, nobre Deputado. Para
que V. Ex' e os demais colegas fiqucm mais à vontade,
acaba de ser encerrada a sessão do Congresso Nacional,
por falta de quorum. De modo que podemos permanecer aqui. sem a intranqüilidade de tennos de ir ao
plenário. Perdoe-me pela interrupção.
O SR. DEPUTADO BOCAYUVA CUNHA - A
presença do Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães.
no meu entender, caracteriza nova tomada de posição
da Comissão de Relações Exteriores em face, inclusive,
dos poderes maiores que passa a ter o Congresso brasileiro depois da nova Constituição, no sentido de buscarmos uma aliança, digamos assim. na defesa de nossos
interesses.
Quando foi anunciada a visita dos representantes do
United States Trade Representative ao Brasil. tive
oportunidade de conversar com o Deputado Bernardo
Cabral. Sugeri a S. Ex' uma maneira de nós. da Comissão de Relações Exteriores, participarmos, de uma forma ou de outra, como observadores. desses entendimentos. Parece-me que, numa questão tão vital aos
interesses da economia brasileira. a presença de uma
representação do Parlamento brasileiro, através da Comissão de Relações Exteriores. de certa forma poderia
ajudar o Itamaraty nas negociações e na defesa dos
nossos interesses. E muito freqüente ouvirmos de autoridades norte-americanas que, por mais que o Poder
Executivo queira tomar alguma medida, fica impedido,
quando o Congresso não está de acordo. Então, o Congresso brasileiro precisa participar desse tipo de negociações. sempre evidentemente no interesse nacional.
no sentido de facilitar a atuação dos negociadores brasileiros.
O objetivo fundamental da minha solicitação era mostrar nosso interesse, ou seja, a Comissão de Relações
Exteriores não deve ser homologadora de tratados que, aliás. o Presidente tem dito - com a aprovação
de todos os seus membros. A Comissão deve participar
mais ativamente na elaboração de políticas desse tipo
e na defesa dos nossos interesses sempre ameaçados.
As exportações brasileiras não significam grande volu-
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me. em termos internacionais, mas já come·çam a incomodar certos setores. Teríamos de tomar algumas providências, de imediato, no sentido de defender nossos
interesses.
Inicialmente. portanto, gostaria de perguntar ao'Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães em que esta nova
lei de comércio a Super-301. alterou. na defesa dos
interesses norte-americanos e prejudicando nossas exportações. a possibilidade de aumento de nossas exportações para os Estados Unidos.
O Brasil é considerado parceiro desleal em certos
itens. Isso nos pode parecer muito duro. mas penso
ser a tradução mais apropriada para o que foi classificado. Existem também outras queixas. Pelo que entendemos, esses procedimentos das autoridades norte-americanas são sempre em resposta a pedidos de setores
da indústria ou do comércio norte-americano. A Cãmara de Comércio Americana registra no USTR as queixas. Por exemplo, há queixas da Motion Pictures Association sobre vídeos: da International Intelectual Properties Aliance contra as regras do Instituto Nacional
de Propriedade Industrial; há queixa da POlaroid; há
também queixas mais vagas em termos das restrições
ao capital estrangeiro. fixadas pela Constituição brasileira; e ainda outra da Associação dos Vinicultores,
a Wine Institute Association, contra as tarifas ele importação de vinhos e de incentivo à exportação do produto.
Enfim. em que medida poderíamos. em termos de
ação parlamentar ou conjunta com o Itamaraty. defender o País, e ajudar esses setores a se defenderem dessas
acusações, a fim de que fossem superadas ou tornadas
ineficazes.
Com certa candura, são essas as observações que
gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Concedo a palavra ao Sr. Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães.
O SR. MINISTRO SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES - Quanto à primeira pergunta do Deputado
Bocayuva Cunha, sobre em que medida a nova lei de
comércio poderia prejudicar as exportações brasileiras.
devo responder que, a nOva lei de comércio em si não
prejudica. São medidas decorrentes dela que podem
vir a nos prcjudicar. Essa lei estabeleceu que, em determinado momento do ano, em junho passado. a administração americana identificasse países e práticas prejudiciais aos interesses americanos. quer no comércio,
quer na área da propriedade intelectual, quer na área
de investimentos. A partir do momento em que o governo americano aprescnta. determinadas prática!- caracterizando países, segundo o Deputado já havia mencionado. como parceiros desleais. inicia-se, de ace.rdo com
a lei ameticana, um processo de consultas com prazos.
que. eventualmente, podem levar o Podcr Executivo
americano a suspender ou a modificar o tratamento
tarifário para produtos de interesse daquele país. Essa
é a grande arma da lei. A questão torna-se muito delicada na medida em que as leis e práticas de determinado
país são definidas pelo seu sistema político. A modificação de legislação. de conformidade com tratados internacionais, é I1ma questão de decisão política altamente delicada. A nova lei define prazos e procedimentos de consultas. depois do exame pelo U5TR, indicando se aquele país modificou ou não as práticas comerciais consideradas prcjudiciais aos interesses americanos. Se, ao final. o governo americano considerar
que o país não atendeu às suas solicitações, de forma
unilateral, como fez recentemente no caso de contencioso relativo à indústria de química fina, divulga uma
lista de produtos e. em geral, aumenta as tarifas em
100%. Ora, com a tarifa aumentada em 100%, dobra-se
o preço do produto. É a proibição da importação, na
prática. Na realidade, a Ici de comércio permite aos
negociadores americanos utilizarem o acesso ao mercado americano. o maior do mundo. como forma de
conseguir acesso às exportações brasileiras, provocando
modificações na legislação. principalmente na área de
investimentos ou na área de propriedade intelectual
que os Estados Unidos consideram prejudiciais a seus
interesses econõmicos.
Do ponto de vista especificamente brasileiro, a mais
recente atitude americana foi a de, cumprindo a sua
lei doméstica, identificar três países a que eles chamam
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de parceiros desleais, no seu entendimento: o Brasil,
a Índia e o Japão. Fizeram essa indicação de modo
a combinar países com a idéia de práticas. No caso
da Índia, denunciam ás práticas relativas à sua política
de investimentos. No caso brasileiro, alegam -- já que
não gosto muito de usar o verbo "denunciar" - que
certas políticas de controle de importações, de natureza
quantitativa, prejudicam os interesses norte-americanos. No caso do Japão, eles se detiveram na questão
relativa às normas técnicas para a importação de certos
produtos.
A lei de comércio também tem um dispositivo espedaI sobre propriedade intelectual. Neste caso, nao chegaram propriamente a iniciar os procedimentos. Em
vez de alegarem que determinados países tinham legislação contrária aos interesses norte-americanos, e publicarem o que chamaram de watch list, ou seja, lista
de ac,ompanhamento, de vigilância. Publicaram uma
lista de vigilância prioritária com oito países, e outra,
maior com cerca de vinte e .poucos países. Nesse caso,
se até determinado momento deste ano, - meses de
outubro, novembro - csses países nao tiverem modificado sua legislação, ou como dizem, mostrado progresso, eventualmente, tomarão providências ou iniciarão
os procedimentos de consultas.
No caso brasileiro, as práticas contestadas como prejudiciais aos interesses americanos, o Brasil aplica de
forma absolutamente legal, pois foram aprovadas pelo
Comitê de Balanço de Pagamcntos do GATI. São práticas que um país pode utilizar, sem contrariar o GATI,
na medida em que forem aprovadas por motivo de balanço de pagamentos. De forma geral, todas as práticas
brasileiras restritivas à importação têm na origem dificuldades de balanço de pagamentos. Não são práticas
para restringir importações e acumular divisas. O Brasil
não tem reservas extraordinárias. Tem reservas que talvez cheguem a dois lI\eses de importação, se tanto.
De modo que não é a mesma situação de países como
a Coréia, o Japão, ou Taiwan, em que há acúmulo
muito grande de reservas e um saldo comercial extraordinário.
Ora, essas práticas brasileiras são consideradas restrições quantitativas. Uma delas é o chamado Anexo C
da Resolução que disciplina as importações, onde há
uma lista de produtos de importação proibida definindo-se tecnicamente, são produtos para os quais a emissão de guias de importação está temporariamente suspensa. Isto é, se .uma pessoa levar uma guia de importação à Cacex para a importação de automóveis, a guia
não é recebida. Não é que seja negada, não chega a
ser recebida. Daí a diferença, no caso anterior não são
autorizadas as guias.
A outra restrição é a de Programas de Importaçaõ
por Empresas. Nos momentos de maior crise cambial,
por exemplo, um pouco antes do final de 1988 e antes
disso, com o choquc do petróleo, iniciaram-se os chamados Programas de Importação por. Empresa. Assim,
uma empresa, no início do ano leva à Cacex suas estimativas de importação, baseada em suas importações em
anos anteriores, de forma a permitir à Cacex com base
nos uados do passado, a emitir guias dentro daqueles
montantes previstos e aprovados. Hojc em dia, segundo
a Cacex - e é correto isso - esses programas têm
caráter indicativo. Não há um limite absoluto, apenas
uma forma de planejar o uso das divisas, quando estão
escassas. É totalmente diferente da situação de um país
com abundância de divisas ou.reservas muito grandes,
em que o controle é menos neccssáriç, na medida em
que· há divisas para atender àquelas importações. Tal,
programa é considerado indicativo, não limit.ativo. Não
impede que a empresa importe mais. Ela pode pedir
um aumento de seu programa.
Há outra prática considerada restritiva. Tr<lta-se de
algumas restrições específicas que existiam até.recentemente no campo dos produtos siderúrgicos e de informática. Em alguns casos havia restrições específicas.
. Outra prática são oS'programas de importação, contidos na chamada Lei de Similar Nacional. Não é possível
imporlar produtos com benefícios fiscais, 011 seja, isenção de imposto de importação, quando há similar nacio.nal, ou 'quanao há financiamento govcrn?mental. Tal
medida.é pe'rfeitamente correta. Se o ~stado está concedendo um· benefício fiscal, não vai conceder esse benefício a'um produto importado, quando há similar nadomil. O governo am~ricano considera que essa lei, às
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vezes. é utilizada de forma discriminatória, sistematicamente. Quer dizer, há dificuldade para importar produtos, mesmo quando não há isenção nem benefício fiscais. Faz-se o chamado exame do similar nacional. Há
uma consulta às entidades de classe para saber se no
Brasil se produz aquele produto e se há condições de
entrega em prazos razoáveis com as características determinadas.
Ora, essas foram as práticas pelas quais o Brasil foi
apontado como parceiro desleal. Após essa indicação,
o Brasil apresentou no Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras de Comércio um firme protesto, e, neSS2. atitude
foi seguido praticamente por todos os membros do Conselho de Representantes, cerca de 41 países - entra
a política unilateral americana de tratamento errlIelação
às questões comerciais. Portanto, estavam desobedecendo os próprios compromissos internacionais do governo americano assinado na rodada uruguaia de negociações comerciais e no GATT, na medida em que esse
índicis, tendo em vista esse processamento da lei americana durar dezoito meses, imediatamente poderia afetar
as exportações brasileiras, com a ameaça de retaliações.
caso no final o Brasil mantivesse essas práticas de administração do comércio exterior. Essas práticas são necessárias, na medida em que há forte crise no balanço
de pagamentos, o que é do conhecimento de V. Ex".
Há até a possibilidade da suspensão dos pagamentos
da dívida externa, em breve.
No caso da chamada propriedade intelectual, em que
o Brasil cstá incluído na lista dc vigilância piÍoritária.
ocorre grave insatisfação ocasionada por itens que mencionam. Uma delas refere-sc fi Icgislação relativa à indústria de química fina e farmacêutica. A outra é a
copiagem obrigatória de filmes no Bra.sil. O tiltimo é
com relação à atitude positiva brasileira nas negociações
da rodada uruguaia sobre propriedade intelectual.
Do ponto de vista da indústria de química fina, o
Código de Propriedade Industrial, que regula a concessão de patentes, proíbe taxativamente, no art. 8', a
concessão pelo Executivo de patentes para alguns poucos tipos de produtos. Um deles é para os farmacêuticos,
os chamados produtos de química fina, os fármacos.
Também proíbe a concessão de patentes para alimentos.
Ainda não há legislação brasileira para seres vi vos com
determinadas características genéticas, ou seja, plantas
e animais, desenvolvidos nos laboratórios de biotecnologia. A partir da questão da química fina, principalmente, existe forte pressão do govemo americano para
que o Brasil venha a conceder patentes para os produtos
farmacêuticos e de química fina - como o ácido acetil
salicílico - como também para os processos de obtenção. Essa é uma questão extremamente delicada não
só no Brasil, como em muitos outros países. Durante
muitos anos, não concederam patentes na área de remédios, pela característica do setorfarmacêutico, altamente oligopolizado, por causa dos custos de pesquisas,
por motivos de segurança nacional, a fim de garantir
o abastecimento de 'remédios a preços adequados à população. Este é, portanto, o cerne da questão na área
do contencioso de propriedade intelectual c da lei de
comércio. Desculpe-me pela resposta tão longa.
O SR. DEPUTADO BOCAYUVA CUNHA - A
explicação é fundamental. Sr. Presidente, gostaria ainda
de saber do Sr. Embaixador se, na sua opinião, existe
possibilidade -é evidente que é Davi contra o Golias
- a nível d~ -Parlamento, da adoção de alguma medida
de retaliação, quando julgarmos injusta a posição americana. Aliás, não somente o Governo brasileiro, mas
o GATI, através de suas declarações, também julgar.
Na medida em que os Estados Unidos assumém uma
posição unilateral que prejudica os interesses bfasileiros
- opinião nossa e tambem avalizada pelo GAfT, pois
nossas práticas sáo registradas no GATI, que teoricamente. é o poder supremo - que tipo de medidàs podemos tomar? Temos demonstrado nossa indignação, ou
aceitamos tudo como prática do direito soberano americano? Em vez de usarmos a licença para importação,
não poderíamos fazer o. que eles fazem lá, algo mais
moderno, ou seja, .aumen·tar tarifas? Em vez de não
aceitar guias para a importação.dc automóvel, não poderíamos aumentar as tarifas? Na prática, tornaria difícil sua importação. Aliás, não estou de acordo com
a reserva de mercado para a indústria automohilística.
Aceito-a para outros setores, como a inform[itica·. O
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mais estranho é que essa reserva para a indústria automobilística existe e ninguém reclama dela.
Eram estas as observações, a respeito das quais gostaria de ouvir a oponião de V. Ex' Meu objetivo é sempre
o de colaborar com o Itamaraty, na defesa de nossos
interesses.
O SR. MINISTRO SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES - Quanto à primeira pergunta sobre quais medidas, no meu entendimento, poderiam ser tomadas, peço
permissáo para fazer uma breve descrição do mecanismo das retaliações.
O objetivo principal das retaliações - em qualquer
situação - não é aplicar as retaliações, mas fazer cOm
que o outro país modifique sua posição. É por isso
que existem os prazos. Na medida em que há um prazo
de dczoito mcses para que o Governo brasileiro faça
consultas e modifique sua legislação, por exemplo, há
condições para se mobilizar os setores internos ela sociedade brasileira, que podem scr prejudicados. No momento, todos os sctores exportadorcs podem ter essa
preocupação, dasde os fabricantes de calçados até os
de aeronaves. Isso os coloca em estado de alerta. Naturalmentc o mecanismo das retaliações visa a criar um
movimento de opinião pública no país quc está sendo
ameaçado para que tal movimento faça com que o Congresso ou o Poder Exccutivo, dcpendendo do tipo de
medidas. modifique suas práticas e sua legislação. Mais
tarde, pelo mecanismo da legislação de comércio, é
feita uma lista preliminar muito mais ampla do que
a que dela vai resultar, de formJl a aumentar a preocupação dos que estão incluídos na lista. Finalmente, fazse outra lista. No caso da indústria farmacêutica, redundou em valores de exportação brasileira de cerca de
cinqüenta milhões de dólarcs. A lista anterior era muito
mais ampla, ia a trezentos, quatrocentos milhões de
dólares.' Houve justamente o objetivo de fazer com
que aqueles setores exportadores interessados se mobilizassem para pressionar o Poder Legislativo e o Executivo, no sentido de evitar esse grave prejuízo à economia
brasileira. Este é o mecanismo de retaliações. Ora, nesse sentido o que pode ser feito'! Nos próximos dezoito
meses - como V. Ex" já devem ter tido oportunidade
de acompanhar pelos jornais em outras ocasiões - observaremos o que ocorre. Advogados americanos vêm
ao País fazer palestras sobre a precariedade de legislação de propriedade intelectual no Brasil, sobre a necessidade de liberalizar o comércio exterior. sobre os aspectos arcaicos da nossa administração econômica ê assim
por diante, de modo a criar um movimento de opinião
pública e os lobbies necessários a forçar a mudança
da legislação e sua regulamentação. A legislação, no
caso do Congresso, a regulamentação, no caso do Poder
Executivo. Este é o mecanismo da retaliação, apresentar as práticas para a sociedade do país cOrnO scndo
injustas e prejudiciais ao próprio país. Este é o mecanismo clássico descrito nos livros.
Ora, em relação aos Estados Unidos é necessário
partir do princípio de que a dcnsidade de nossas relações
é muito grande. Este é um fato objetivo. Nossa,; exportações para os Estados Unidos representam cerca de
oito a nove bilhões de dólares por ano. Isso E.ignifica
cerca de 30% do total de nossas exportações. As nossas
importações são muito menores, cerca de u!l\ bilhão
e pouco de dólares. Há um saldo geral de qlJatro a
cinco bilhões de dólares por ano, em relação aos Estados
Unidos.
OSR. DEPUTADO BOCAYUVA CUNHA-Nada significa em relação à Alemanha ou ao Japão.
O SR. MINISTRO SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES - A diferença, eminente Deputado. é que o
Japão é muito menos vulnerável do que somos neste
momento da nossa história econômica. A dificuldade
está na vulnerabilidade da economia brasileira e da sociedade brasileira, diante desse tipo de pressão.
Em 1988. o nosso saldo foi de cinco bilhões de dólares; em 1987, quatro bilhões de dólares; em 1986, três
bilhões de dólares, em 1985, cinco bilhões d dólares;
em 1984 seis bilhÕes de dólares. Nossas exportações,
têm ficado por volta de oito bilhões de dólares, e enquanto nos~as importações por volta de dois ou três.
bilhões de dólares. Os Estados Unidos, além disso, são
nossos principais credores - tanto qs bancos americanos como o Governo americano. Do ponto vista fi-
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nanceiro, existe urna densidade de relacionamento, uma
importância de relacionamento, muito grande.
Por outro lado, os Estados Unidos são os principais
membros, tanto do Fundo Monetário Internacional como do Banco Mundial, e exercem sobre essas duas
instituições grande influência. Por exemplo, no momento em que aprovam programas econômicos dos governos endividados, com objetivo da renegociação da dívida dos bancos privados, os Estados Unidos exigem a
inclusão das chamadas condicionalidades, determinadas
medidas de política econômica.
No que diz respeito aos investimentos estrangeiros,
V. Ex' conhecem a situação e a importância dos investimentos americanos no Brasil. Estou-me referindo a esse
ponto para mostrar que se trata de situação altamente
complexa e de díficil manejo. Não quero dizer com
isso que não possa ser manejada. Na medida em que
o Congresso Nacional se mobilizar na defesa da capacidade soberana brasileira de legislar, contribuirá enormemente para o fortalecimento da nossa posição negociadora.
A outra pergunta de V. Ex' era sobre a questão das
guias de importação e das tarifas. De acordo com os
economistas, aparentemente, existe, devido ao próprio
processo de concentração de renda, extraordinária demanda reprimida por bens de luxo. Nenhuma tarifa,
a não ser que correspondesse a uma proibição, o que
também seria objeto de reclamação, impediria a impor'tação, por exemplo, de automóveis de luxo, dado o
'grau de concentração de renda e a demanda reprimida
pclos chamados bens de luxo. No entanto, a guia e
a própria proibição permitem evitar essa importação.
Somente a autorização à guia, repito, permite. controlar
o fluxo de dispêndio de reservas. Mesmo que a tarifa
tosse extraordináriamente alta não seria capaz de deter
o fluxo de reservas. Com a guia pode-se saber, precisamente, o que se está gastando, mas não ocorre o mesmo
com a tarifa. Assim, mesmo que o indivíduo pagasse
o imposto de importação poderia, simplesmente, não
haver um nível de reservas suficiente. Nosso saldo comerciaI não nos permite, de forma alguma, na nossa
opinião, ter tranqüilidade, porque sua destinação é pagar o serviço da dívida. Esse saldo não nos permite
importar mais. É utilizado, repito, para pagar o serviço
de dívida e não há um processo de acúmulo de reservas.
Por isso mesmo, há perspectiva de suspensão dos pagamentos no final deste ano, apesar do saldo. Naturalmente, como já foi dito ao governo norte-americano,
o Brasil tem uma tradição, na realidade, liberal com
relação ao comércio exterior e só não importa mais,
em virtude de dificuldades com a balança de pagamen'tos. Há até - peço permissão para dizer isto aqui certa preferência pelo produto estrangeiro. Este é um
traço cultural interessante. Há certa preferência - repito - na sociedade brasileira pelo produto estrangeiro,
o que não ocorre no Japão, por exemplo.
Espero ter respondido ao eminente Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Com a palavra o nobre Deputado Amaury Müller.
O SR. DEPUTADO AMAURY MÜLLER - Sr.
Presidente, membros da Comissão de Relações Exteriores, Ministro Samuel Pinheiro Guimarães, vou tentar
fazer um exercício de raciocínio extrcmamente difícil
para mim, uma vez que o Deputado Bocayuva Cunha,
autor do requerimento que permite esse contato, esse
diálogo com V. Ex', o qual enriquece a visão que a
Comissão de Relações Exteriores deve ter, precisa ter,
das relações do Brasil com o exterior, praticamente
esgotou os assuntos que eu poderia suscitar, ou até
ondc minha compreensão. minha inteligência alcança.
De qualquer forma, se cntcndi bem, V. Ex" disse
que essa política dc retaliações teria o objetivo de convencer o país que pratica dumping, ou seja o que for,
que essa política é ruim, que esse tipo de política protecionista, através de incentivos, estímulos fiscais e tributários, traz prejuízos para a economia c para os interesses do país que a pratica. Na minha conccpção, aí
se revela, em toda a sua obscena nudcz, a arrogância
do imperialismo, que pretende ensinar aos brasileiros
como agir para proteger e resguardar seus interesses.
Imagine V. Ex' sc, em nome desses estímulos fiscais
que decorrem, na verdade, da necessidade de ter saldos
positivos na balança comercial, exatamente para atender ao serviço da dívida externa, quc corrói as próprias _
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entranhas do país que deve - o país não é responsável
pelos juros flutuantes, pela redução dos valores das
suas matérias-primas exportáveis o país não foi respollsável pelos dois choques do petróleo - nós, brasileiros,
encontrássemos uma fórmula, uma legislação, para punir as empresas estrangeiras que aqui operam, e são
fundamentalmente controladas pelo capital norte-americano, pela prática criminosa do subfaturamento e do
superfaturamento, que cert-mnente causam maiores prejuízos, maiores traumas à economia de um país do que
essa política que o Brasil adota de estímulo às exportações.
Por detrás de tudo isso há uma tentativa permanente
de um país, altamente desenvolvido em todos os sentidos, de submeter aos seus desígnios, aos seus interesses,
nações emergentes, em processo de desenvolvimento
econômico, como é o caso do Brasil, da Índia. Parece-me , nobre Ministro Samuel Pinheiro Guimarães,
que, além de ocultar esse conjunto de interesses que
fere fundo a própria soberania brasileira, há outros aspcctos mais claros.
Essa nova lei de comércio admitiria ou autorizaria,
por exemplo, retaliações para forçar o Brasil a liqüidar
com sua política de reserva de mercado para a microinformática ou compelir o Governo brasileiro"a patentear
produtos da indústria farmacêutica? Se: isso é verdadeiro, como está reagindo o Itamaraty, uma vez que
o Congresso Nacional, somente agora retoma suas prerrogativas fundamentais e começa a participar mais ativamente desse processo de negociações bilaterais, principalmente com países que tenham ascendência muito
forte sobre uma Nação como o Brasil, como é o caso
dos Estados Unidos. Se essas práticas são aprovadas
pelo Comité do GATI, que trata dos balanços de pagamentos, como é que se pode tomar retaliações, até,
como V. Ex' disse inobservand6 a legislação que vigora
entre os-dois países em termos de trdeas comerciais?
Gostaria de receber informações a esse respeito.
O SR. MINISTRO SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES - Com relação à legislação de propriedade intelectual, o Brasil é signatário das convenções internacionais que regulam a matéria. No caso de patentes,
da Convenção de Paris. A Convenção de Paris permite.
a qualquer dos países signatários, não conceder patentes
para determinados setores. Por exemplo, os Estados
Unidos não concedem patentes para produtos ligados
à área nuclear. Portantro, a legislação do Brasil, o Código de Propriedade Industrial, está perfeitamente dc
acordo com os compromissos internacionais brasileiros.
A concessão ou não de patentes, assim como o seu
prazo não é em si questão de comércio exterior; é,
no fundo, questão de disciplinamento jurídico da concessão de um monopólio. Quando se concede uma patente está-se concedendo um monopólio para que determinada pessoa ou empresa explore aquele produto. Assim cada país tem legislações diferentes sobre o prazo
da patente - quinze anos, quatorze, dezessete - e
as características do processo de concessão. Todas as
características da legislação brasileira estão perfeitamente dc acordo com a Convenção de Paris. O Brasil
foi um dos primeiros países a ter tido uma legislação
de patentes c é um dos primeiros signatários da Convenção de Paris; sua filiação data do, final do século passado. O primeiro alvará sobre patentes é de 1830. Nunca
se ouviu falar, no País, sobre nenhuma reclamação. no
campo de patentes, a não ser aquilo que ocorre normalmentc, que são infrações aos direitos de patente, para
o que normalmente há um procedimento legal de defesa. O governo americano insiste, por pressão da chamada (PharrltaceuticaI Manufacturers Association. em
pressionar. o Governo brasileiro para adotar patentcs
para processo e para produto. O Brasil manteve várias
reuniões com representantes do governo americano,
mas não enviou ao Congresso Nacional um projeto de
lei modificando esse artigo do Código de Propriedade
Industrial. Quando o governo americano publicou a
lista de produtos para os quais as tarifas alfandegárias
seriam aumentadas em 100%, o Governo brasileiro solicitou, no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, a constituição de um painel para verificar se
cssa medida era compatível com os termos do Acordo.
Há no Acordo uma mecanismo de solução de controvérsia. Os Estados Unidos não poderiam retirar as con-
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cessões ou aumentá-las em 100% para determinados.
produtos; todavia, contrariando os arts. 1" e 2' do Acordo, retiraram concessões sem obedecer ao procedimento e o fizeram de forma discriminatória apenas contra
o Brasil.
Esse painel já foi constituído e examinará a questão.
Nosso entendimento é de que esse é o procedimento
para prestigiar as instituições multilaterais e evitar o
trato unilateral e bilateral, em que a relação de forças
- é necessário reconhecer - é muito mais favorável
aos Estados Unidos do que ao Brasil, pelas razões que
havíamos mencionado.
Se esse painel de peritos do G ATI concluir que o
Brasil tem razão, os Estados Unidos terão de oferecer
compensação, ou permitir ao Brasil a retirada de concessões sobre produtos que interessam aos Esta~os Unidos no mesmo valor estimado de comércio. E isso o
que, em resumo, foi feito. Naturalmente, V. Ex" poderão tomar conhecimento, pelos jornais de ulnà série
de declarações de autoridades, de advogad'j's sobre
as imperfeições do sistema de patentes brasileiras, sobre
a necessidade de adoção de um sistema de patentes.
Todavia, há um sistema de patentes em vigor. A modificação dessa situação implicaria, no nosso entendimento,
a modificação da legislação_ Para tal seria necessário
que houvesse um projcto de lei.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Com a palavra o nobre Deputado Francisco Diógenes, último orador inscrito.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO DIÓGENES Embaixador, ouvi atentamente sua palestra com relação
às barreiras tarifárias. Parece-me que todo esse constrangimento é forçado e dirigido pelas grandes e'mpresas
multinacionais instaladas aqui e em outros países. Por
exemplo - queria ouvir a opinião de V. Ex' a respeito
- a liberação do câmbio não evitaria todo esse constrangimento?
O SR. MINISTRO SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES - A liberação do câmbio, o câmbio totalmente
livre, atingiria outros níveis decorrentes apenas da oferta e da procura de moeda estrangeira, no caso do dólar.
O Governo tem de comprar também os dólares para
o pagamento do serviço da dívida. O serviço da dívida
atingiria um custo em cruzados, muito maior do que
o atual. Esse seria um dos efeitos imediatos. Uma das
maiores preocupações das autoridades que se ocupam
da política cambial, é a liberação do cãmbio. ou seja,
a ausência de qualquer controle sobre as divisas. Essa
medida, a total liberação do câmbio, pode levar rapidamente à extinção das reservas, ainda que a um custo
elevado em cruzados - o que é uma segunda preocupação. A terceira preocupação é que, num sistema de
câmbio totalmente livre, sem administração de comércio exterior, o que administra o comércio exterior é
a capacidade econômica; isto é, se determinado indivíduo tem recursos econômicos para comprar certa quantidade de bens de luxo, apesar de o câmbio s\lbir, ele
irá comprá-Ia. A administração do câmbio permite dar
prioridade à aquisição de determinados produtos e manter os níveis de custo da dívida em cruzados, mais baixo.
Esse é o meu entendimento - não administro a política
cambial - do que poderia ocorrer. Certamente o pessoal do Banco Central podere descrever detalhes e apresentar outras questões relativas à liberação do câmbio.
O SR. PRESIDNETE (Deputado Bernardo·Cabral)
- Ministro Samuel Pinheiro Guimarães. Ex' aqui comparece em virtude de requerimento do eminente Deputado Bocayuva Cunha, c faz uma exposição direta e
firme. Ainda ontem, dizia eu, que estamos afastando
todas as restrições, imerecidas, que se fazia sobre o
Itamaraty isto é, que a sua posição era sempre dúbia.
V. Ex' hoje aqui comparece para afirmar, de forma
categórica, qual é a posição do nosso País con;l relação
à política externa. Peço a V. Ex' que leve desta Comissão, de todos os seus membros e, em particular, da
Presidência o testemunho da nossa admiração 'pelo seu
talento. Quero agradecer ao Embaixador Ouro Preto
.a sua presença. S. Ex' e sua equipe de auxiliares. têm
sido uma espécie de ponte entre esta Comissão e o
Itamaraty. A Presidência solicta a S. Ex' que transmita
pcssoalmente ao eminente Embaixador Paulo Tarso
Flecha Lima este registro de agradecimento.
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É praxe nesta Casa, antes de se encerrar a reunião
.com a presença de eminente conferencista, dar il palavra
ao autor do requerimento. É o que vou fazÚ; antes
peço aos colegas que permaneçam para votaçâo de um
projeto.
Tem a palavra V. Ex', Dcputado Bocayuva Cunha
O SR. DEPUTADO BOCAYUVA CUNHA - Associo-me às palavras do nosso Presidente. Quero encerrar, dizendo que a conclusão a que cheguei é que, enquanto não tivermos um nível de reservas satisfatóJ;io
- muito maior do que o quc temos hoje, tÍm nível
de reserva que atinja pelo menos mais de seis meses,
um ano de importações brasileiras - nossa capacidade
de negociar será muito fraca; teremos sempre uma posição tímida em relação às ameaças que sofrfmos em
virtude d9 gigantismo do império americano. do saldo
que mantemos na balança de pagamentos. I
Finalmente sugiro ao Presidente que peça ao Itamaraty nos manter informados sobre qualquer modificação. qualquer pressão nessa área, para que possamos,
inclusive, agir de comum acordo na defesa dos iliteresses
nacionais.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Com a palavra, para saudação final aos eminentes
integrantes desta Comissão S. Ex'. o Sr. Ministro Samuel Pinheiro Guimarães.
O SR. MINISTRO SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES -Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero agradecer à Comissão a oportunidade de aqui comparecer
e atenção com que me brindaram. Em segundo lugar,
esclareço que o'governo norte-amcricano solicitou uma
continuação da reunião anterior. que deverá realizar-sc.
nos dias 11 c l2 de setcmbro, em Washington sobrc
tcmas gerais de comércio exterior. Essa é a informação
que posso prestar aos membros da Comissão. Quero
também deixar com o Sr. Presidente um trabalho do
nosso Departamento sobre questões relativas à economia internacional. Agradeço, mais uma vez, a V, Ex"
a atenção que recebi e coloco-me às ordens para prestar
qualquer esclarecimcnto que seja de competência do
meu Departamento no Itamaraty.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- A Presidência suspende a sessã0 por cinco minutos
para os cumprimentos ao eminente Ministro Samuel
Pinheiro Guimarães Neto. Está suspensa a sessão por
cinco minutos.
(Sessão Suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Dcputado Bernardo Cabral)
- Reabcrta a scssão, passa-sc ao item I da pauta.
Votação da Mensagem n' 2l5, de 1989, que envia texto
do convênio entre os Governos da República Fedcrativa
do Brasil, da República do Chile, da República Argentina, da República do Paraguai c da República Oriental
do Uruguai, sobre a constituição do Comitê Regional
de Sanidade Vegetal.
O ilustre Relator dessa matéria, Deputado Jaime Santana. que se encontra ausente, soolicitou ao nobre Deputado Artur da Távola que fizesse a leitura do documento, e V. Ex' amavelmente. aceitou a incumbência.
Passo, portanto. a paiavra ao nobre Deputado Artur
da Távola.
O SR. DEPUTADO ARTUR DA TÃVOLAMensagem n' 215, de 1989.
"Submete à Consideração do Congresso Nacional o Texto do Convênio entre os Governos da
República Federativa do Brasil. da República Argentina, da República do Chile. da República do
Paraguai e da República Oriental do Uruguai sobre
a C0!1stituição do Comitê Regional de Sanidade
Vegetal - Cosave, assinado em Montevidé'u, a
9 de março de 1989."
Autor: Podcr Executivo
Relator: Deputado Jaime Santana
I - Relatório
Pela mensagem em referência, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração
do Congresso Nacional o texto do Convênio entre os
Governos do Brasil, da Argentina, do Chile, do Para-
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guai e do Uruguai sobre a Constituição do Comitê Regional de Sanidade Vegetal - Cosave, assinado em
Montevidéu,'a 9 de março de 1989.
A Exposição do Motivos. do Sr. Ministro de Estado
das Relaçóes Exteriores, que acompanha a Mensagem
esclarece que "o Convênio busca dotar os seus membros
de um mecanismo regional fitos sanitário que atenda
às necessidades de coordenaçào e cooperação internacional, em matéria relevante para os esforços de integração regional. O crescimento da produção e intercâmbio
agrícolas na região, associado ao melhoramento da infra-estrutura viária e de transportes, aumenta os riscos
de disseminação de pragas e. conseqüentemente, a necessidade de aperleiçoar os sistemas quarentenários".
O Cosave terá como objetivos fortalecer a integração
fitossanitária e desenvolver ações integradas tendentes
a resolver os problemas fitossanitários de interesse comum para os Países Membros.
O Comitê estruturar-se-á da seguinte forma:
1- Conselho de Ministros, composto dos Ministros
da Agricultura ou seus equivalentes;
2 - Comitê diretivo composto pelos Diretores Nacionais de Sanidade Vegetal dos Países Membros; e
3 - Secretaria de Coordenação sob a responsabilidade de um Secretário, cuja forma de designação e
funçóes serão definidas em regulamento.
11- Voto do Relator

•

É evidente que a assinatura deste Ato é de grande

interesse. tanto para o Brasil, quanto para os demais
signatários, vez que a região geográfica abrangida pelos
Países Membros é a única no mundo que não conta
com uma organização regional fitossanitária representativa de seus interesses diante da comunidade internacional. Ademais, esses Países já contam com experiência de cooperação entre si e com organismos internacionais.
Somos, conseqüentemente. pela aprovação do texto
do Convênio entre o Brasil, Argentina, Chile. Paraguai
e Uruguai sobre a Constituição do Comitê Regional
de Sanidade Vegetal- Cosave, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que apresentamos.
Sala da Comissão. 24 de agosto de 1989. -Deputado
Jaime Santana, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'
, DE 1989
(Da Comissão de Relações Exteriores)
Aprova o texto do Convênio entre os Governos
da República Federativa do Brasil, da República
Argentina, da República do Chile, da República
do Paraguai e da República Oriental do Uruguai
sobre a Constituição do Comitê Regional de SafÚdade Vegetal - Cosave, assinado em Montividéu,
a 9 de março de 1989.
O Congrcsso Nacional decreta:
Art. l' É aprovado o Texto do Convênio entre os·
Governos da República Federativa do Brasil, da Rcpú'blica da Argentina, da República do Chile, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai
sobre a Constituição do Comitê Regional de Sanidade
'Vegetal - Cosave, assinado em Montividéu, a 9 de
março de 1989.
Parágrafo único. Ficam sujeitas à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos de que possa resultar revisão do Acordo, bem como aqueles que se destinam a estabelecer ajustes complemcntares.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Salada Comissão, 24 de agosto dc 1989. -Deputado
Jaime Santana, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
_ Está em discussão o voto do eminente Relator. Se
nenhum dos presentes deseja discutir a matéria, passa-se à votação.
Em votação. (Pausa)
' .
_
Aprovado.
A Presidência encarece aos Ilustres colegas que tem
pr"cessos em mãos para relatar. se possível, trazê-la
na 'próxima semana, .pois estamos com os nossos trabalhos rigorosamente em dia.
Está encerrada a presente sessão.
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Atada
18' Reunião (Ordinária), realizada
em 30·8·89

Às dez horas e cinqüenta minutos do dia trinta de
agosto de mil novecentos e oitenta e nove. reuniu-se
a Comissão de Relações Exteriores. em salà própria
do Anexo II da Câmara dos Deputados. sob' a Presidência do Deputado Ber~ardo Cabral. Presen,es os Senhores Deputados Márcia Kubitschek, Aloysip Chaves
e Adolfo Oliveira, ·Vice-Presidentes e Enoc Vieira, Délio Braz. VirgI1io Guimarães, Airton Sandoval. Afrísio
Vieira Lima, Amaury Müller. Benedita da Silva, Domingos, Leonelli, Marcelo Cordeiro, Djenal· Gonçal. ves, Antonio Mariz, Jesus Tajra, Francisco Beonjamim,
Adylson Motta, Bocayuva Cunha, Egídio Ferreira Lima, João de Deus Antunes. Ervin Bonkoski, Eduardo
Bomfim, Paulo Pimentel, Artur da Távola. Maurílio·
Ferreira Lima. Naphtali Alves de Sousa, José Ulisses,
Moema São Thiago. Leur Lomanto, membrQs Titulares; Rosário Congro Neto, Matheus Iensen, Leopoldo
Sousa, Sigmaringa Seixas, Luiz Alberto' Rodrigues e
Santinho Furtado, membros Suplentes. Justific'aram SU<\
ausência os Senhores Deputados Geovah Alnarante,
Mattos Leão e Maurício Fruet. Havendo nÚlp.ero regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os traba'lhos. Ata: por solicitação do Senhor Deput~do Erancisco Benjamim foi dispensada a leitura da Ata da reu'nião anteriÓr e a mesma. sem restrições, foi aprovada
por unanimidade. Expediente: O Presidente comunicou.
ter recebido comunicação do Presidente da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
.sobre a realização de reunião conjunta com esta ComisSão, no próximo dia 14 de setembro. às dez horas, para
atéria c<,mstante do Projeto de Decreto Legislativo n"
92189. desta...Comissão, que versa sobre a Ctmvenção
de Viem,l para a proteção da Camada de Ozônio, 'de
1987, com o comparecimento dos Senhores Volber Kirchoff, Diretor do Instituto de Pesquisas Espal:iáis INHE; Luiz Carlos Baeta, Diretor de projetos Especiais.
da Refrigeração Paraná. e Rodney Ritter Morgado,
Técnico em Poluição, dQ Instituto Brasileiro 'do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveqs - Ibama. Ordem do Dia: I -Mensagem n' 331189. do Poder
Executivo, que "submete. à consideração do Congresso
nacional o texto do Acordo Constitutivo da Faculdade
Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO). Relator: Deputado Adylson Motta; Parecer favo~ável, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. Discutiu a matéria o Deputado Domingos Leonelli e, ao final, solicitou Vista da mesma, o que foi
deferido pelo Presidente. A matéria, então, foi retirada
da Ordem do Dia. II - Mensagcm N' 332189, do Poder
Executivo, que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Convênio Básico de Cooperação
Técnica, Científica e Tecnológica, celebradó entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Reino
da Espariha, em Madri. a 13 de abril de 1989". Relator:
Deputadb Enoc Vieira; Parecer favorável, nos termos
do projeto de Decreto Legislativo que apresenta. Sem
discussãq, foi aprovado por unanimidade o parecer do
Relator. A matéria será encaminhada à Coo\-denação
de Comissões Permanen teso III - Mensagem n" 356/89,
do Poder Executivo, que "submete à consideração do
Congresso Nacional a alteração do Convênip Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID)". Relator: Deputado Luiz Soyer; Parecer favorável, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta. Na ausência do Relator, o parecer foi lido
pelo Deputado Djenal Gonçalves. Discutiram o parecer
os Deputados Marcelo Cordeiro e Benedita da Silva,
que solicitou Vista da matéria, o que foi defe.·ido pelo
Presidente. A matéria, então, foi retirada da Ordem
do Dia. IV - Projeto de Lei n' 1.493/89 (em anexo,
Projeto de Lei n' 1.578/89). que "estabelece condições
para a realização do pagamento da divida crxterria e
dá outras providências". Autor. Deputado Irajá Rodrigues; Relator Deputado Bocayova Cunha. Parecer: favorável, nos termos de Substitutivo. DiscutiraJn a matéria os deputados Francisco Benjamim, Jesus Tajra, Irajá
Rodrigues (autor do Projeto) e Aloysio Chaves. além
do Relator. O Autor levantou questão de ordem Chaves, além do Relator: O Autor levàntou questão d~
ordem sobre a existência de ~mparo regimental ao Subs-
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titutivo apresentado pelo Relator, tendo esíe Icontradidato a questão de ordem. O Presidente respondeu
à questão de ordem com base no artigo quarenta e
nove, parágrafo sexto, do Regimento Interno. q Depu-,
tado Francisco Benjamim solicitou Vista da I;llatéria
e, ao mesmo tempo, requereu que a Comissão promovesse .reuniões de Audiêhcia Pública com o comparecimento dos Ministros da Fazenda e das Relações Exte.riares, dos candidatos à Presidência da Repú&lica, e
de outras autoridades no assunto. O Presidente deferiu
o pedido de Vista e, subme:tido a votos, foi o Requerimento aprovado por unanimidade. A matéria, então,
foi retirada da Ordem do Dia. Comunicações: SÇ>licitou
a palavra o Deputado Domingos LeonelIí para dUender
a conveniência de a Comissão encaminhar Re2ruerimen-'
to de Informações ao Itamaraty a propósito do encerramento das atividades da Revista "BFasil Comércio e
Indústria". A seguir, usou da palavra' o Deputado Bocayuva Cunha para registrar o recebimento I de cópia
de documento assinado pelos Presidentes dos países
da América Central, em Honduras, lm.bre a paz naquela
região. O Presidente determinou ã Secretari'l que encaminhasse cópia desse documento a toPos os\ membros
da Comissão. O Deputado Francisco Benjamim, por'
sua vez, registrou o processo de democratização que
ora ocorre na Polônia, com a ascensão do Sindicato'
Solidariedade ao poder, a que vê com ~uita si~patia.
O Deputado Domingos Leonelli endossou as palavras
do Deputado Francisco Benjamim; aduzindo que o que
ora ocorre na Polônia não significa um retrocesso do
regime socialista, mas sim a demonstração da possibilidade de convivência do Socialismo com a Democracia.
Não havendo mais comunicações a serem feitas, o Senhor Presidente encerrou a reunião ás doze horas e
dez munitos, convocando, antes, reunião para a próxima quarta-feira, dia 6 de setembro, às nove horas e
trinta minitos. E, para cosntar, eu, Regina Beatriz Ribas
Mariz, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por
mim assinada e pelo Senhor Presidente, sendo, após
lida e aprovada, encaminhada à publicação. Deputado
Bernardo Cabral, Presidente.
19- Reunião (Andiência Pública), realizada em 13·9·89

Às dez horas e quinze minutos do dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e nove, reuniu-se a
Comissão de Relações Exteriores, em sala própria do
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência
do Deputado Bernardo Gabral. Presentes os Senhores
Deputados Márcia Kubitsc!)ek, Aloysio Chaves e Adolfo Oliveira, Vice-Presidentes, e Benedita da Silva,
Eduardo Bomfim, Domingos LeoneIli, Francisco Benjamim, Afrísio Vieira Lima, João dc Deus Antunes,
Adylson Motta, Bocayuva Cunha, Djenal Gonçalves,
Egídio Fcrreira Lima, Jesus Tajra, Maun1io Ferreira
Lima. Marcelo Cordeiro, Daso Coimbra, Délio Braz,
Oscar Corrêa e Amaury Müller, membros Titulares;
Ney Lopes, Gidel Dantas, Ricardo Izar, Matheus Iensen, Leopoldo Souza, Sólon Borges dos Reis, João
Herrmann Neto, Geovah Amarante, Michel Temer,
Marcos Lima, Santinho Furtado, Hermes Zaneti e Genésio de Barros, membros Suplentes; e, ainda, os Deputados Sandra Cavalcanti, Jairo Carneiro e Luiz Salomão, além de outras autoridades convidadas. Justificaram sua ausência os Senhores Deputados Mattos
Leão e Maurício Fruet. Havendo número regimental.
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos.
ATA: Por solicitação do Senhor Deputado Francisco
Benjamim foi dispensada a leitura da Ata da reunião
antl;rior e a mesma, sem restrições, foi aprovada por.
unanimidade. EXPEDIENTE: Não havendo Expediente a ser lido o Senhor Presidente anunciou a Ordem
do Dia: comparecimento dos Senhores Ministros das
Relações Exteriores, Dr. Roberto de Abreu Sodré, representantes dó Ministério da Fazenda, Ministro Sérgio
Silva Amaral, e do Banco Central, Dr. Arnim Lore.
O Sr. Presidente designou uma comissão formada pelos
Deputados Francisco Benjamim, Amaury Müller e
Elias Murad, para introduzir o Chanceler em Plenário.
O Presidente lembrou que a presente reunião era conseqüência de requerimento do Deputado Francisco Benjamim e destinava-se a ouvir as autoridades convidadas
sobre matéria constante do Projeto de Lei n' 1.493/89
(em anexo, Projeto de Lei n' 1.578/89) de autoria do
Deputado Irajá Rodrigues, que "estabelece condições
,para a realização do pagamento da Dívida Externa e
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dá outras providências", ora em tramitação nesta Comissão, e cujo Relator, Deputado Bocayuva Cunha,
emitiu parecer favorável, com Substitutivo. A seguir
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Ministro
Roberto de Abreu Sodré. Após a exposição feita por
Sua Excelência, foi aberto o período de debates, dos
quais participaram os SenllOres Deputadob Franeisco
Benjamim e Domingos Leonelli, bem como o Chanceler
Roberto 4e Abreu Sodré e o Ministro Sérgio Silva do
Amaral. As onze horas e trinta minutos, por estarem
sendo chamados os Senhores Deputados para votação
em Plenário da Câmara dos Deputados, foi suspensa
a reunião, marcando-se o seu prosseguimento, em caráter informal e reservado, para amanhã, dia quatorze,
às quatorze horas, na Sala de Visitas da Comisbão. A
reunião foi totalmente gravada e taquigrafada e a sua
conversão datilográfica integra o presente documento.
E, para constar, eu Regina Beatriz Ribas Mariz, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada
e pelo Senhor Presidente, sendo, após lida e aprovada'
encaminhada ã publicação. - Deputado Aloysio Cha·
ves, Vice-Presidente no Exercício da Presidência.
Convidadoe: ROBERTO DE ABREU SODRÉ. Ministro das Relações Exteriores, e outros.
Data da Reunião: 13-9-89
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Nos termos regimentais, declaro aberta a reunião.
Encontra~se presente no Salão dos Embaixadores S.
Ex' o Chance1er Abreu Sodré. Digníssimo Ministro das
Relações Exte.riIJres, atendendo a convite aprovado pelo Plenário de$ta Comissão, para tecer comentários sobre a dívida extérna.
Designo Comissão composta dos Srs. Deputados
Francisco Benjanlim e Elias Murad para, juntamente
com o Deputado Amaury Müller, que se encontra presente ao lado do Sr. Embaixadqr, introduzir S. Ex'
no plenário desta Comissão. (Pausa. Palmas.)
Srs. Deputados, por ~olicitação'do Deputado Fran-'
cisco Benjamim, foi dispensada a leitura da Ata da
reunião enterior. Se nenhum dos Srs. Deputados quiser
discuti-la, passo ã votação\
Os Srs. Deputados que a aprovam, pennaneçam como se encontram. (Pausa.) Apro.vada. \
Em primeiro lugar, a Cemissão das Relações Exte-,
riores comunica a S. Ex' o eminente MInistro Armim
Lore, que alguns dos Srs. Deputados estão.em plenãrio,
em uma reunião extraordinária da Câmara tios Deputados, mas já se estão deslodando para cá.
Junto'com o eminente Mil\istro das Relações Exteriores, Chanceler Abreu Sodré, encontram-se presentes
para debater a matéria em outra área o Dr. Abreu
Sodre , pelo Banco Central, e o.Ministro Sérgio Amaral,
representante do Ministério dá Fazenda para tratar da
dívida externa na área internacional.
O eminente Ministro Abreu Sodré deverá sair deste
plenário o mais tardar, às 11 h6ras e 30 minutos, pois
tem compromisso, rigorosamente, às doze horas.
A Presidência dá a palavra ao Sr. Ministro Abreu
Sodré, por trinta minutos.
O SR: MINISTRO ABREU pODRÉ - Exm' Sr.
Deputado Bernardo Cabral, Presidente da Comissão
das Relações Exteriores da Câmara dos Deputados,
Exm' Srs. Deputados, membros di> Comissão das Relações Exteriores, Srs. Embaixadore.s, minhas senhoras
e meus senhores, é com grande prazer que volto a esta
Casa do Congresso Nacional, tanto\mais que, como
antigo Parlamentar, sei avaliar em sua justa extensão
o esforço diário aqui desenvolvido por compatriotas
meus dedicados à tarefa constante, nunca fácil; da negociação, da busca dos consensos e dos equilíbrios, muitas
vezes tênues. Eis aí, um exercício que também é da
natureza da ação diplomática. Neste período à frente
do Itamaraty muito me tem valido a experlência que
adquiri nas lides parlamentares. Sinto-me em casa, portanto, Sr. Presidente, entre os Congressistas. É como
se estivesse retornando às minhas origens,
Nos últimos quase quatro anos em que o Sr. Presidente José Sarney me tem distinguido com sua confiança, como executor da política externa do Governo, .tenho colecionado provas de consideração por parte das
duas Casas do Congresso Nacional. o que muito me
envaidece. O Itamaraty, e isso também é outro motivo
de o{gulho, tem contribuído para aprimorar sempre
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o cliriIa de entendimento, de colaboração franca que
invariavehuente encontramos nas duas Casas do Congresso Nacional. Atendemos prontamente a todas as
c~nvocações com que n9s honra o Parlamento brasileITO.
,
Sem intenção de ser exaustivo, recordarei a colabo·
ração que oferecemos ad "Seminário Parlamentar Sobre A atuação Diplomática e dos Orgãos de Defesa
Nacional Quanto aos Interesses da Amazônia Brasileira." Mais recentemente, funcionários do Itamaraty,
que estão aqui ao meu lado, aqui estiveram apresentando exposição sobre o contencioso Brasil- Estados
Unidos da América. Hoje, é ao Ministro da:; Relações'
Exteriores que caberá o prazer de, em breves traços.
partilhar com os nobres integrantes da Comissão de
Relações Exteriores da Câmara dos Deputados algumas
reflexões sobre a política externa do País.
Reforço a importância e o entrelaçamento entre os
Ministérios da Fazenda e das Relações Exteriores. Noto
ainda a presença representante de colega Mailson da
Nóbrega, que poderá completar minhas breves palavras
com informações precisas sobre aspectos econômicos
e financeiros da atualidade nacional e internacional de
competência daquela Pasta. Não poderia, entretanto,
deixar de mencionar certos aspectos bastante alvissareiros, ressaltados pela imprensa de ontem, com as notícias relativas ao crescimento do Brasil nos últimos cinqüenta anos, registrado em relatórios do Banco Mundial, só inferior ao dos chamados "tigres asiáticos".
Ou, ainda, na frente interna, as infonnações de que
a indústria de São Paulo, em agosto, bateu todos os
recordes de contratação em toda a década. Este é o
noticiário de ontem, amplamente divulgado pelos meios
de comunicação vespertinos e matutinos.
No contexto da dívida externa. a operação de redução
com os bancos credores certamente merecerá comentários dos altos funcionários do Ministério da Fazenda.
Sr. Presidente, Deputado Bernardo Cabral, pennita-me que, antes de entrar na matéria, V. Ex' registre
um fato indiscutível em importânia para a condução
da política externa brasileira e para a qual a contribuição
do Congresso Nacional foi fundamentaL Seria realmente falta de minha parte entrar em assunto próprio desta
exposição que tanto me honra sem assinalar alguns processamentos do Congresso Nacional e entendimento
dele pa,ra com a Pasta que dirij\)o
Em 1986, ao assumir a Pasta do exterior, encontrei
dezenas de projetos de ,modernização da estrutura de
funcionamento do Itamaraty. Digo dezenas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, porque se arrastavam há mais
de dez anos no ltamaraty em busca da mOdernização
da sua máquina burocrática. Alguns textos que já encontrei no Ministério, e de longa data, serviram de
base para que o projeto que preparei, e que foi aprimorado em anteprojeto de lei enviado ao Presidente da
República, tenha sido aprovado com os melhoramentos
inseridos pelo Congresso Nacional.
O Itamaraty, hoje, está dotado de uma estrutura moderna estabelecida na Lei da Reforma do Serviço Exterior que V. Ex', Srs. Deputados, em atuação de inestimável importância, fizeram aprovar em 1986, Naquele
diploma legal está a base para a formalização, em 1987,
dos atos que dispõem sobre a organização básica e o
Regiml"nto Interno do Itamaraty, assim como a remuneração, ho Brasil, dos funcionários de carreira diplomática. Os resultados dessas amplas reformulações já se
fazem sentir e têm merecido o reconheeimento desse
corpo de abnegados servidores públicos que fazem do
Itamaraty uma instituição de cuja qualidaqe o País se
pode, a justo título, orgulhar.
A contribuição maior do legislador par'l a política
externa do País está, no entanto, Sr. Presidente Bernardo Cabral, na Carta Magna, em vários de seus dispositivos. A incorporar ao texto Constitucional, no art,
4', princípios tradicionais da nossa atuação exterior,
V. Ex~ Constituintes de então, fixaram os parâmetros'
para nossa diplomacia e consolidaram o arcabouço da
atuação do Itamaraty,
Nos incisos do art. 4' - e quero voltar a ele - a
Constituição de outubro de 1988 fixa princípios que
devem nortear a atuação brasileira no cenário internacionaL São eles a independência nacional, a prevaMncirr
dos direitos humanob, a autodeterrninaç.io, a não-intervenção, a igualdade entre os Estados, a defesa da pal,
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a solução pacífica das controvérsias, o repúdio ao terrorismo e ao racismo; a cooperação para o progresso;
a concessão do asilo político.
A política externa brasileira segue à risca os mandamentos constitucionais. Nossa D~plomacia está aparelhada para enfrentar os desafios do futuro.
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Buscamos, na unidade latino-amcricana, a força para
enfrentar uma conjuntura econàmica internacional adversa, que se vem agravando brutalmente desde a elevação das taxas de juros internacionais e da conseqüente
eclosão da crisc da dívida externa.

O processo de entendimento e integração com os
países da América Latina manifesta-se em várias dimensões.
Ao norte, o Tratado de Cooperação Amazônica, resultado de iniciativa brasileira, é instrumento fundamentai na promoção da cooperação regional em diversos setores, inclusive na questão ambiental, que tanto
sensibiliza, hoje, o mundo.
Em uma outra vertente, o Brasil estabeleceu, em
dezembro de 1986, juntamente com sete países latino-americanos, o Mecanismo Permanente de Consulta e
Concertação Política. conhecido como Grupo dos Oito.
Inicialmente, por ter nascido no Rio de Janeiro, era
chamado "O Grupo do Rio de Janeiro". De característica inédita, na história diplomática latino-americana.
esse convênio firmado com os oito países e, depois,
com a exclusão do Panamá, ficou reduzido a sete. Esse
grupo possibilita a concertação de posições no mais
alto nível sobre vasta gama de temas desde a dívida
externa, passando pelo combate ao narcotráfico, até
a preservação do meio ambiente e a integração regional.

Plantamos, na América Latina, alicerçes de uma política de integração lastreada no entendimento e na confiança mútua. Em nosso Continente, ou entre os países
do Terceiro Mundo, estamos conscientes da importância do papel que desempenhamos. Sepultamos suspeitas
infundadas de hegemonias; não acalentamos veleidades
de preponderâncias.
Esta é a tônica da política exterior brasileira: não
haver hegemonia nem preponderância.
Com a Argentina e com o Uruguai estamos construindo um modelo de integração de longo alcance.
O Presidente Sarney e o então Presidente Raúl Alfonsín há alguns meses assinaram o Tratado de Integração,
que coroa o Programa de Integração, abrangendo hoje
vinte e quatro protocolos e anexos. Pouco antes da
recente visita do Presidente Menem, V. Ex" e os demais
integrantes do Congresso Nacional aprovaram, por unanimidade, o tratado. A sociedade brasileira, por seus
representantes eleitos, deu assim respaldo formal e final
ao programa de integração.
Quero ressaltar, Sr. Presidente, que o Congresso Nacional, ao apreciar esses tratados e atos que firmamos
com a nação argentina, o fez em quarenta e oito horas,
demonstrando que é célere, também, quando convocado a cumprir suas obrigações. Estávamos às vésperas
da visita do Presidente Menem, quando apelei a V.
Ex' e ao Presidente da Comissão das Relações Exteriores do Senado, solicitando a atençáo para a importáncia de termos esses tratados aprovados, pois o Poder
Legislativo argentino já os havia aprovado. O resultado
foi que em quarenta e oito horas este Congresso Nacional aprovou proposições, dando extraordinária demonstração de capacidade de trabalho parlamentar.
Com o Uruguai, temos em vigor o Protocolo de Expansão Comercial, com nove instrumentos adicionais,
incorporando modificações, ampliações e aprofunda<
mentos de preferências tarifárias.
Nas áreas de transporte terrestre, biotecnologia, administração pública e comunicações, elaboramos acordos trilaterais, congregando esforços brasileiros, argentinos e uruguaios.
A integração latino-americana passa necessariamente
pelo reforço da colaboração bilateraL Múltiplos vínculos nos unem ao Paraguai.
Basta verificar o grande complexo hidrelétrico de Itaipu, para demonstrar os interesses entrelaçados em uma
obra que custará doze bilhões de dólares.
Com a Bolívia, concluímos importantes negociações
no setor energético. Firmamos um contrato com a Bolívia com referência à compra de gás. É uma nação empobrecida pela atual situação. O Brasil tinha, pois, obrigações para com ela, no sentido de firmar, um contrato
de compra de gás, já que a Argentina tem na projeção
de seus planos de relacionamento Bolívifl-Argentina a
suspensão, no ano de 1992, da compra do gás. Ficaria
aquela nação andina absolutamente sem poder de barganha. O Brasil, sentindo as responsabilidades que tinha para com os países vizinhos, firmou esse contrato.
Com a Venezuela, com a Guiana e com o Suriname,
para só citar alguns, esfabelecemos progran;ms de tràbalho que produzem o impulso renovado das nossas rela.ções com os vizinhos continentais.

A ênfase latino-americana da política externa brasileid insere-se no quadro maior da cooperação com as
nações em desenvolvimento. O Brasil, da mesma forma
que aprofunda seus laços tradicionalmente densos com
os países desenvolvidos do ocidenty, com os quais partilha valores básicos e ideias comuns;;está arraigadamente
- arraigadamente - réepito - 'identificado com os
legítimos anseios de progresso e bem-estar dos países
do Terceiro Mundo.
Temos contribuição a dar no esforço de colaboração
horizontal entre os países menos favorecidos. Em 1987,
o Presidente Sarney instituiu a Agência Brasileira de
Cooperação (ABC), que passou a centralizar, sob a
competência do Itamaraty, a coordel)ação das atividades de cooperação técnica internacionaL A ABC tem
desçmpenhado, papel importíssimo na América Latina,
na Africa e na Asia. Se não foram essas agências; poucos.
negócios poderiam ter sido feitos com o~ países em
processo de desenvolvimento, pois o Brasil, que é mais
desenvolvido, precisava dar suporte financeiro para essas transações e a prcsença de serviços brasileiros nesse
processo brasileiro terceiro-mundista.
Na cooperação está a base s6lida para a superação,
em paz, dos entraves ao desenvolvimento.
Neste contexto inseriu-se a iniciativa brasileira de
fazer do Atlântico Sul uma zona de cooperação livre
do perigo nuclear e da confrontação entre as superpotências. Trata-se de contribuição efetiva para a paz no
mundo, compatível com a atmosfera de distensão que
se vem instalando no cenário internacional. Esta foi
uma iniciativa apresentada pelo Presidente ~arney na
I" Sessão Legislativa de que S. Ex' particil1ou. Fez a
primeira e a encerrará agora, no final do seÍl qüinqüênio. Encontramos dificuldades muito grandes para ver
esta tese surgir vitoriosa, porque muitas nações pertencentes ao Primeiro Mundo, até com voto contrário,
procuraram dificultar a criação dessa zona de paz e
de cooperação no Atlântico Sul.
Vemos com agrado a tendência a uma certa revitalização do multilateralismo, como instrumento para a
redução das tensões internacionais. Temos dado contribuição no contexto das deliberações do Conselho de
Segurança das Nações Unidas - desejo lembrar que
o Brasil há vinte anos não participava do Conselho
de Segurança, só agora passou a participar do mesmo
como membro efetivo, já exerceu, através do nosso
Embaixador Paulo Nogueira Batista, uma presidência
e, neste momento, é o atual Presidente rotativo, onde
o Brasil voltou a ocupar assento como membro não
permanente - contribuição na medida de nossas possibilidades, para o encaminhamento de conflitos regionais
pendentes de longa data.
No caso de Angola, onde temos vultosos investimentos, aceitamos importantes responsabilidades.
Um ofiçial-geneml brasileiro é o comandante da Missão' de Verificaçâo das Nações Unidas naquele país
(UNAVEM).
A presença brasileira nas nações africanas e latino-americanas foi uma eficiência e uma conquista que tínhamos que disputar, e disputamos; ganhamos e estamos
cumprindo essa missão.
Saudamos a atmosfera de neodistensão. que se vem
impondo às relações .jntemacionais. Mas não podere-

A agenda internacional de um país de porte do Brasil
é ampla e complexa. Certos temas, entretanto, arrolam-se entre nossas mais altas prioridades. Sem intenção
de ser exaustivo, e queréndo ficar prisionciro do horário
que V. Ex' determinou, Sr. Presidente, comentaria rapidamente alguns deles.
. O Brasil vem aprofundando os vínculos com os países
do Continente. Foram todos visitados pelo Presidente
Sarney ou por mim, alguns mais de uma vez.
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mos aceitar que as superpotências venham, entre si,
organizar a cena internacional ao feitio de um "condomínio". Não é admissível que aos países mais fracos
seja negado pleno ",cesso ou ampla oportunidade de
interfrrir em deliberações ou decisões que afetem seus
. legítimos interesses políticos, econômicos ou sociais.
Vivemos hoje uma realidade internacional, sob muitos aspectos, multipolar, que escapa a definições simplista~. Não há mais lugar para maniqueísmos, para
impo.~ições, para a rigidez impermeável dos dogmatismós ideológicos. Estamos entrando na era das economias dos conjuntos. É o que vemos entre os Estados
Unidqs e o Canadá. Em alguns poucos anos, o Mercado
Corr/~m Europeu terá abolido as últimas barreiras entre
os E~tados-Membros. Os países da Bacia do Pacífico
congregam esforços em torno de objetivos comuns. Na
América Latina, estamos buscando, na aglutinação de
esforços, a inserção nesse sistema de grandes blocos,
sobre :0 qual se construirá o mundo do terceiro milênio.
A realidad.e internacional assume rapidamente novos
contornos. E chegada a hora de encontrar os meios
que permitam superar velhas desigualdades, antigas injustiçqs. Criar novas formas de cóopetação para o desenvolvimento. Esta é a tônica que o Brasil procura
imprimir à sua· atuação externa. Esta é a base de um
discurso diplomático sólido que se sabe renovar, nunca
deixan'do de lado suas melhores tradições e princípios
fundamentais de atuação.
Infelizmente, a verdade é que ao entendimento que
pan(c~ estar permeando o cenário político internacional
não' ,vfm correspondendo avanços nas relações entre
o Norte e o Sul.
É b'om que se deixe bem claro que, nl, que tange
ao rel;lcionamento que temos encontrado, :com alguma
facilidade, com as nações em processo de desenvolvimento, não temos tido a mesma reciprocidade de facilidade nos entendimentos entre Norte e Sul.
Seguem os países em desenvolvimento submetidos
a práticas e medidas protecionistas unilaterais, mas é
para sublinhar muitas vezes ilegais. Perdoem-me a deselegâci~ .da repartição. O Brasil tem atuado incansavelmente nll$ negociações comerciais em cur!\O no âmbito
do GATT(na Rodada Uruguai). Temos I,uscado aperfeiçoar as ~egras e disciplinas do GATT, com vistas
a torná-lo uÍ\1 código de conduta efetivo pala o comércio
internacional, que leve em consideração as características peculiares dos países em desenvolvimento.
Esses desencontros que temos tido com ps países desenvolvidos em questões de comércio, antes da retaliação, no nosso entender, deveria ser discutido no âmbito
pr6prio, isto-.1.,'na fórum próprio, no GATT. É por
is~o que procuramos dialogar com os países desenvolvidos para encaminhar a discussão desses processo para
o GATT, que é o fórum próprio, repito. fá participei
de três reuniões do GATT e sei que é lá que realmente
podemos encontrar a maneira de um convívip internacional entre países mais desenvolvidos e páíses menos
desenvolvidos.
-",
Temos igualmente procurado nego'ciar soluções novas, imaginativas, para o problema da d(vida externa
que tenham em conta seus aspectos políticose. de co-responsabilidade. A dívida não pode colocar eln risco as
pespectivas de longo prazo dos países deved~es. Ou
seja, não existe alternativa aceitável fora qo de~envol
vimento econômicb. Tampouco podemos estar indefinidamente condenados a exportar poupança. Não! nos
poclemos eternizar exportando nossa poupança. Aí está
um dos maiores desafios que o Brasil enfrenta.no cenário internacional e que teremos de superar, se desejarmos dar ao nosso povo condições de vida dignas,
a que tem justo direito: reclamar e, mais dO' que reclamar, exigir.
Com esse objetivo, temos atuado nos mstrumentos
regionais de concertação, sobretudo no Mecanismo Permanent de Consulta e Concertação Política. Numa
e noutra vertente, igualmente importante, ressaltam o
acelerádo desenvolvimento da tecnologia e seus efeitos
sobr'1 a organização do sistema internacional. É fora
de dúvida que o fortalecimento da posição de cada país,
no concerto das nações,estará crescentemente col'ldicionado pela capacidade que tiver de gerar, :absorver e
aplicar tecnologias novas, ,mais avançadas. O corolário
pareceria ser a virtual marginalização dos que não puderem acompanhar tal processo. O binômio. éiência/tec-
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nologia está na base do que já se convenciOnou chamar
a Terceira Revolução Industrial. Esta, com os rápidos
avanços nas tecnologias de utilização de energia. novos
materiais, na biotecnologia e na informática. moldará
a feição do mundo no século XXI. Há quem preveja
- e sem muito exagero - que no contexto da Terceita
Revolução Industrial virá uma nova divisão internacional do trabalho, onde os países que não tiveream
acesso à tecnologia estarão condenados ao ~egundo plano. Este é um cenário que não tem escapado às preocupações de países como o Brasil. Temos pnÍlcurado contribuir para o estabelecimento de fórmulas que permitam reverter a tendência crescente ao controle oligopoIístico das informações e das tecnologias ~ ponta.
A diplomacia brasileira está preparadí' para tratar
dos nQvÇls temas que se acrescentam à ag~nda internacional'. E o caso da proteção ao meio ambIente.
Detentor de um dos mais importantes patrimônios
ecológicos do Planeta, o Brasil está consciente da necessidade de dedicar tratámento equlibrado à questão ambiental, com vistas a compatibilizar o in'lperativo do
desenvolvimento econômico-social, com a preservação
da ecologia: prcscrvar c desenvolver. O que não pode
é não. desenvolver em nome de uma pres,ervação que
venha beneficiar não o Brasil, mas outras nações que
se dizem atingidas.
Nossa Constituição é a única a dedicar um capítulo
completo ao meio ambiente -aí está outra contribuição'
hist6rica de V. Ex" - na Assembléia Nacional Constituinte. No Itamaraty, acolhemos, entre o~tros eventos,
em março, a reunião Ministerial sobre o Meio Ambiente
na América latina e no Caribe. O Presid~nte Sarney,
em outubro último, lançava o Programa "NOssa Nature-'
za", iniciativca de largo alcance - que pode ter erros
e aceitos - mas que demonstra não s6 a profunda
preocupação do Governo com o tema, como, sobretudo, nossa disposição de adotar medidas efetivas para
a preservação do meio ambiente.
;'
Reconhecemos a validade da cooperação internacional como complemento para os esforços nacionais de
proteção ambiental. Desenvolvemos inciativas bilaterais com a Alemanha Federal, o Japão, a Franças e
o Reino Unido.
Temos repelido, contudo, em todos os foros, a responsabilidade pelos problemas ambientais com que se
defronta hoje o IPundo derivados que são dos padrões
de civilização e consumo dos países desenvolvidos. Rejeitamos - rejeiíamos a respeito vinculações espúrias
entre dívida externa e preservação da natureza. Não
abdicamos de nc'sso direito de gerir nossos recursos
naturais.
'
Estas, as linhas básicas que a diplomacia brasileira
tem defendido na questão vital do meio ambiente.
Sr. Presidente da Comissão de relações Exteriores,
estes breves comentários sobre alguns dos temas mais
candentes de nossa agenda externa fornecem um rápido
panorama da atuação do Ministério das Relações Exteriores, neste momento.
Constituem, sobretudo, matéria de reflexão para todos e para e cada um dos brasileiros. Vários tópicos.
muitos deles de .fundamental importância. deixarem,
por carência de tempo, de ser mencionados.
Embora não diplomata de carreira, sei que conto
- como conta o -Brasil - na Casa de Rio Branco,
com uma equipe de dedicados, leis e competentes servi-'
dores públicos. Estou convencido de que o ltamaraty
esteve sempre à altura das altas responsabilidades que
lhe foram acpmetidas. Projetamos e defendemos sem
hesitações ó Interesse brasileiro, onde e quando necessário. Através do exércicio incansável da negociação,
aplanamos arestas. Procuramos contribuir para a paz
c para o estabelecimento de um ordenamento internacional mais justo" que permita a todos os países, independentemente de seu nível de desenvolvimento, o
acesso ao progresso e ao bem-estar.
Sr. Presidente, V. Ex' desenvolveu-me hoje, uma
d<1s maiores alegrias nesta minha presença no Ministério
das Relações Exteriores, a de poder v.olt~r às minhas
origens; como disse no início. Recordo-me de como
aprendi a ser homem público, pois não há ,?scola maior
do que o Parlamento - e vejo à minha frente colegas de vida parlamentar. V. Ex,se V~ B-x', Sr. Presidente, poderão convocar-nos para discornir sobre qual-

quer matéria referente à nossa área de pÓlítica externa,
para esclarecer assuntos que exijam nossa presença.
Volto à minha Casa. togo mais, retornarei àquela que
não é minha, mas a que adotei, o ltamaraty. Muito
obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Meu caro Ministro Abreu Sodré, vejo que V. Ex'
retorna a esta Casa a exemplo do que fazem os orientais:
deixam suas sandálias na porta para não trazerem impurezas aqui para dentro. O discurso de V. Ex', nesta
apresentação. convalida e confirma o acerto com que
se houve o Deputado Francisco BenjamiI11. S. Ex" pedindo vista do projeto de lei de autoria 'do eminente
Deputado Irajá Rodrigues, que estabelece condições
para a realização do pagamento da dívida externa e
dá outras providências, tão Jogo se manifestou o eminente Relator, Deputado Bocayuva Cunha, que apresentou parecer favorável, mas com um substitutivo, entendeu que a presença de V. Ex' e do Ministro da Fazenda, que por hora não se encontra presente porque está
em uma reunião convocada antes desta no Senado, mas
que teve a delicadçza de enviar a "esta Comissão duas
grandes figuras já conhecidas de n6s: Parlamentares,
o Dr. Arnim Lorc, do Banco Central, e o Embaixador
Sérgio Amaral, que é nosso negociador,·o Deputado
Francisco Benjamim, repito, pela'linha mestra que V.
Ex' acaba de traçar nesta apresentação introdutória,
fornecerá a todos n6s, aquilo que estávambs esperando,
ou seja, a concentração, agora, do projeto de lei apresentado no parecer, a fim de que, já que esse constitui
o objeto principal da reunião, passemos, imediatamente. às indagações.
Como preferência regimental, eoncedo a palavra ao
autor do requerimento, eminente Deputado Francisco
Benjamim a seguir ao deputado Amaury!Múl1er e, logo
em seguida. ao eminente Deputado Irajá Rodrigues,
para concluir com o eminente Relator, Deputado Bocayuva Cunha.
Antes que o eminente Deputado Francisco BenjamiI11
faça sua explanação - peço desculpas a V. Ex' -quero
registrar que os eminentes líderes partidários Ibsen Pinheiro, Vivaldo Barbosa e o Líder do PSDB vieram
a esta Comissão para manifestar os cumprimentos ao
eminente Ministro Abreu Sodré, ao Dr. Arnim Lore
e ao Embaixador Sérgio Amaral, explicando a iI11possi-'
biJidade de ficarem, pois se encontram no plenário,
em sessão.
Tão logo haja necessidade da votação, poderemos
suspender a sessão por cinco minutos. Já há um funcio'nário encarregado de avisar a V. Ex". De modo que
y. Ex" já estão cientes, não perderemos a oportuni,dade. Registro, mais upta vez, minhas desculpas ao
eminente Deputado Francisco Benjamim pela interrupção.
Tem V. Ex' a palavra, nobre Deputado Franciseo'
,Be.njamim.
" O SR. DEPUTADO FRANCISCO BENJA-

MIM - Sr. Presidente, eminente Ministro Abreu
Sodré, Sr. Eambaixador Sérgio Amaral, Dr. Amim
Lore, companheiros da Comissão de Relações Exteriores, em primeiro lugar, eminente Ministro, desejo significar, com -expresividade, o aplauso ao
trablho do Itamaraty, na gestão de V. Ex' em todos
os aspectos da política externa brasileira, mas, especialmente, a nós que estamos aqui dedicados,
de modo especial o Deputado Domingos Leonelli,
à questão da América Latina. Diante da opção
deste Governo de aumentar e ampliar a intensidade
de relacionamento bilateral entre nossos países irmãos. latino-americanos, e também estender nossa
mão ã África, onde também estão nossas raízes,
sobretudo, daqueles que vêm da Bahia, V. Ex'
realmente leva daqui o testemunho de nosso apreço
à Casa de Rio Branco, que neste momento tem
a honra de ser dirigida por V. Ex'
Gostaria de iniciar, peguntando já que foi abordada na exposição de V. Ex' a tendência do mundo
para essa formação dos chamados blocos econômicos, blocos europeus, bloco, hoje, Estados Unidos e Canadá, possivelmente o México, e bloco
asiático, se as dificuldades que estão sendo colocadas para o Brasil nos campos das negociações da
sua dívida externa não têm!e\ação direta eom esse

não-engajamentó do Brasil em um desses possíveis
blocos. Esta é uma pergunta de natureza mais gené-'
rica.
Faço outra de natureza mais especifica. V. Ex'
deve ter conhecido o texto do projeto que é o
objeto da convocação de V. Ex', do eminente Deputado Irajá Rodrigues, em que S. Ex' suspende
o principal, os juros e os encargos da dívida externa
brasileira para com os bancos até à conclusão dos
resultados da Comissão Mista do Congresso Nacional. Há também um substitutivo apresentado pelo
eminente Deputado Bocayuva Cunha, diferenciado do texto do eminente Deputado Irajá Rodrigues, em que propõe p;irâmetros para a negociação
da dívida pelo futuro Governo. Há, portanto, uma
distinção entre as duas iniciativas. Uma é a que
tramita e a outra é o objeto de estudo que está
traduzido e consubs,anciado pelo relat6rio do eminente DeputadóBocayuva Cunha.
Gostaria de ouvir do eminente Ministro. se me
permite, a posição do Itamaraty a respeito de que
até que ponto influi uma medida desse porte, de
impacto, na economia internacional. Ela está acontecendo oficialmente, mas a nível de um instrumento do Legislativo. Como vê o Itamaraty essa
medida no campó das relações internacionais?
O SR. MINISTRO ABREU SODRÉ - Nobre Deputado Francisco Benjamim, realmente o problema da
dívida é o grande desafio que o Brasil tem que enfrentar.
As duas proposições, quer a do nobre Deputado Irajá
Rodrigues, que estabelece de maneira mais rigorosa
a suspensão, quer a do nobre Deputado Bocayuva Cunha, que busca parâmetros, são proposições que podem
dificultar as conversações que estão sendo levadas a
cabo pelo Ministério da Fazenda, O que devemos é
estabelecer a regra geral - aí refiro-me ao Ministério
das Relações Exteriores. A regra geral que adotamos
no Itamaraty é que não podemos pagar nossa dívida
às custas da miséria do povo brasileiro. Há necessidade
de uma revisão nos juros, nos spreads,nos prazos. no
dinheiro novo que deva entrar, para o Brasil poder
cumprir.suaS obrigações. Na verdade, não 'queremos
entrar para o clube dos caloteiros, queremos cumprir
nossas' obrigações. Tomando como base o ano de 1988,
nossa dívida externa - e me corrija o nobre Ministro
se eu estiver errado - é de cento e doze, oitocentos
e oi~enta e cinco bilhões de d6lares. Com as instituições,
pagamos, no Triênio 86-87 e 1988. 10 bilhões e 600;
milhões de dólares. É só verificar esse balanço de possi~i
bilidades que nunca vamos chegar a um ponto sem ncgo-,
ciação para pagar essa dívida, ou, então, a pagaremosl
com o empobrecimento do povo brasileiro.
Pediria ao Ministro S6rgio Amaral, que está negol
ciando a dívida, que me complementasse com alguns
outros dados da última reunião realizada na semanl
passada sobre se há ou não possibilidade de encami
nharmos para uma solução da dívida brasileira com
a mexicana ou a venezuelana. Da maneira como está
não podemos ficar. O endurecimento das duas propo
s'ições aqui apresentadas poderão dificultar as conver1
sações que estão sendo levadas pelo Ministério da fazen,
da., Não desejo entrar em choque com meu colega d~
fazenda. Por isso, a presença de seus representantes,
6 muito oportuna. Não gosto de govemo que forma
diálogo em público mas que discute Íntetnamente,
OSR. MINISTRO SÉRGIO SILVA DO AMARAL
- Muito obrigado, Ministro Abreu Sodré.
Sr. Presidente da Comissão de Relações Exteriores,
Deputado Bernardo Cabial, Srs. membtos da Comissão; Srs. Deputados. gostaria de aproveitar esta oportunidade para reiterar minha satisfação em estar pela segunda vez nesta Comissão para prestar informações e
compartilhar com os nobres P.arlamentares algumas reflexões, as mesmas dúvidas e avaliações críticas. que
também existem no Executivo.
Como foi dito por oeasião da; última oportunidade
de diálogo com esta Comissão, estamos convencidos
da importância de um envolvimento Cj1da vez maior
do Congresso Nacidnal na questão, da @ívida externa.
Tal envolvimento não deve liI11itar-se esclarecimentos.
nem tampouco a uma troca de inform~ções e id6ias,
mas voltar-se, sobretudo, para a defimção de rumos
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nesta área crucial para a evolução da 'eêonomia brasileira e para a formação de um consenso nacional, condição para o êxito de qualquer processo negociador que
O Brasil pretenda imprimir no próximo Governo na
área relativa à dívida externa.
Relativamente à questão mais concret.:!, mencionada
pelo Sr. Ministro AbreuSodré, as negociações que estão
senpo realizadas neste momento com os credores têm
o propósito da conciliação de dois objetivos igualmente
reldvantes. De um lado, visam a preservar um clima
de normalidade no relacionamento com os credores e,
de outro, assegurar uma proteção. adequada das reservas ~rasi1eiras. Levamos para os credores algumas avaliações e sugestões. Nossas propostas estão sendç> estuda<jas poi' eles e retomaremos, oportunamente, novos
entendimentos dentro dessa linha fixada, pelo Governo.
O objetivo é transferir as questões. relativas à dívida
externa ao próximo Governo nas melhores condições.
Isso quer dizer, reservas adequadas, u\TI clima de entendimbto quepermita a retomada de negociações, quando '0 próximo Governo julgar oportuno', um leque de
alt'1rnativas sobre como encaminhar a negociação da
dívIda externa, sobretudo na área de redução da dívida,
e um apoio técnico decorrente da forrnaçáo de um grupo
de especialistas em matéria de redução da dívida. Este
gru~o, formado nos últimos meses, poderá, se o próximo,Governbo desejar, dar a base téonica para as negociações, quando forem retomadas. O Brasil, certamente, tem condições de prosseguir no camir<!'1O que iniciou
no ano passado, o da redução da dívida, e poderá beneficiar-se dos recursos que o Fundo Mondário Internaciohal c o Banco Mundial poderão colocar à disposição
de programas de redução de dívida. No momento, torna-se difícil a montagem de programas de magnitude
significativa, uma vez que os recursos elas instituições
fiMnceitas multilaterais normalmente estão associados
a programas de médio prazo com essas mesmas instituições. Não faria qualquer sentido, nem seria justificável,
que um Governo em fim de mandato se propusesse
a definir com instituições multilaterais um programa
a médio prazo que certamente comprometeria o próximo Governo, e isto este Governo não c10seja fazer.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO BENJAMIMPata que houvesse uma objetividade, Informo que o
projeto do Deputado Irajá Rodrigues, como é do conhecimento do Sr. Ministro, está tramitando nesta Casa.
Copsulto se esse projeto afeta o processo de negociaçóes.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
-\Peço permissão para interromper.
O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição
e Justiça quanto à sua jurisdicidade e constitucionalidade. Nesta Comissão será aprovado quanto ao méritO,l O eminente Deputado Francisco Benjamin. diante
de qualquer perplexidade que possa haver, deseja saber
. qual é a situação técnica, se é aconselhável ou não.
qual será o caminho.
9 SR. MINISTRe;:> SÉRGIO SILVA DO AMARAL
- Muito obrigado, Presidente. Agradeço-lhe a complementação da indagação. Seria muito útil neste momento
uma apreciação ampla do mérito do projeto do ilustre
Deputado Irajá Rodrigues, assim como do Dcputado
Sérgio Spada e do substitutivo do Deputado Bocayuva
Cunha. A este respeito concordo integralmente com
a avaliação feita pelo ilustre Ministro das Relações Exteriores, de que a aprovação deste projeto, neste momento, é prejudicial às negociações em curso, além de suscitar outras dificuldades que poderão afetar, inelusive,
as negociações que o próximo Governcl venha a fazer
na área da dívida externa. Se V. Ex" permitirem alguns
minutos, estcnder-me-ei um pouco mais sobre essas
considerações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Para uma questão de ordem, concedo a palavra ao
Deputado Domin~os Leonelli.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS LEONELLI Creio que há um fato novo que merece ser objeto da
ap~eciação do Sr. Ministro, dos técnicos e dos represen'taQtes do Ministério da Fazenda. Além do projeto do
Deputado Irajá Rodrigues e do substitutivo do Deputado Bocayuva'Cunha, há, também, um projeto de lei
que nasceu da Comissão Mista de Auditoria da Dívida
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Externa. O projeto do Deputado Irajá Rodrigues prosuspensão do pagamento dar dívida externa
- dos JUros - até a conclusão dos trabalhos desta
Comissão. Existe aqui um projeto de autoria do Deputado Oswaldo Lima Filho que contém nuanças diferenciadas que merecem ser apreciadas conjuntamente.
Submeto, portanto, a consideração de V. Ex' se cabe
a informação desse projeto de lei que mereceu. se não
me engano. a aprovação de dez dos Srs. Parlamentares
que compõem a Comissão Mista.
pu~ha ~

I

O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Para contraditar a questão de ordem, concedo a
palavra ao Deputado Francisco Benjamim.
O SR. DEP~TADO FRANCISCO BENJAMIMSr. Presidente. evidentemente esse Rrojeto aduz um
fato novo que pode merecer a consideração dos eminentes convidados da Comissão. Entreianto. o fato específico e objetivo é o que está sendo examinado e
nele devemos permanecer.
Esta é minha opinião.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- A Presidência decide a questão de ordem mantendo
a discussão apenas para a 'matéria sobre a qual foi convocada a reunião.
Tem V. Ex' a palavra para se manifestar apenas quanto ao projeto do eminente Deputado Irajá Rodrigues
e o substitutivo do eminente Deputado Bocayuva Cunha.
O SR. MINISTRO SÉRGIO SILVA DO AMARAL
-.Muito obrigado.
Acredito que os dois projetos, assim como outros
qu~ estão tramitando no Congresso, têm em comum
o fato de uma decisão do Legislativo relativa a uma
suspensão temporária de todos os pagaInentos da dívida
externa até nova decisão do próprio L~gislativo ou um
prbnunciamento dd Judiciário. Esses projetos têm também em comum o fato de tomarem como referência
para pagamentos o valor da dívida brasi/"ira no mercado
secundário. Por esta razão. acredito que seria útil, talvez, discutir como preliminar duas que~tões. A primeira
delas é saber o que é um mercado secun,dário e, a segunda, a natureza do processo do endividàmento.
Se fizermos um breve retrospecto O, mercado secundário, veremos que ele surge logo após 11 crise da dívida,
no início em dimensões bastante. müPesta e praticamente limitado a operação de troca de papéis entre
os bancos. Os bancos, com essas operações, visavam,
basicamente. a ajustar suas posições. Assim, os 'que
tinham maior interesse na América Latina e menor no
Leste Europeu aceitavam receber papéis latino-americanos em troca de papéis da Polônia, por exemplo.
Essas trocas de papéis levaram à difinição de um ágio
em que o banco que entregava papéis/de maior valor
recebia uma quantia em moeda para que fosse possível
a compensação dos papéis.
Em um segundo momento, o mercado secundário
passa a operar compra e venda de papéis. O que aconte.ce? Bancos regionais ou pequenos, (}ne acompanhavam com muita dificuldade o processd de negociação
da' dívida externa, e que tinham em geral um volume
de papéis pequenos em suas carteiras, vinculado a empréstimos feitos a países em desenvolvil'\1ento, passaram
a' se desfazerdesses papéis no mercado 'secundário. Encontravam como compradores outros bancos ou outros
agentes econômicos que tinham interesse em adquirir
esses papéis a um preço reduzido, com o objetivo, muitas vezes, de realizar certas operações nos países devedores, dentre elas,a operação de conv,ersão de dívida
em investimento. Com isso prosperou Ochamado mercado secundário, atingindo nos dois útlimos anos um
volume de operações da ordem de vinte a trinta bilhões
de dólares. segundo as estimativas, das quais as operações com papéis brasileiros foram, possivelmente, as
mais significativas. Segundo os registros do Banco CentraI. houve, no anO passado. cerca de sete bilhões de
clólares de trocas de papéis brasileiros. Esses números
têm de ser tomados com uma grande cautela, porque
essas operações, na maioria das vezes,(implicam dupla
contagem, isto ê. Q mesmo papel, durante um período
de tempo determinado, por exemplo um ano, muda
de mãos mais de uma vez. O Banco Çentral, no ano
passado; registrou que um mesmo papel mudou de mão
cerca de dez vezes. Essas sucessivas t~ocas de papel,

evidentemente, retletem-se no volume total das operações registradas no Banco Central. O que pode decorrer
dessas estimativas e números precários - porque as
operações são feitas em mercado e não há uma contabilidade acurada dessas transações - é que, possivelmente, um número que hoje está na ordem de 10%
dos bancos. poderá no futuro ser maior, mas hoje está
disposto a vender papéis no mercado secundário. enquanto que o número da ordem de 80 a 90% dos bancos
não está disposto, aos preços atuais ou nas condições
atuais, ou seja, a vender papéis no merc:ado secundário,
prefere guardá-los em suas carteiras para auferir juros
ou na expectativa que as condições econômicas dos píses
devedores melhorem e permitam...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Bernardo Cabral)
- Pedirei permissão aos Srs. Ministros Abreu Sodré
e:Sérgio Amaral e ao Dr. Arnim Lore para suspender
a sessão, pois os Srs. Deputados estão sendo chamados
para votar, a fim de que não se perca o que o Ministro
Sérgio Amaral tem a dizer.
Suspendo a presente sessão, por dez minutos
(Suspensa a Sessão.)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
COMISSÃO IlE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Ata da Reunião Conjunta de Audiêbcia Pública,
realizada em 14 de setembro de 1989.
Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia quartoze
de setembro de mil novecentos e oitent-e e nove, reuniram-se. conjuntamente, as Comissões de Relações Exteriores e de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informática, na Sala dois do Anexo II, da Câmara dos
Deputados, sob a Presidência do Dep.utado Bernardo
Cabral, com a finalidade de, em Au'diência Pública,
debater a matéria objeto do Projeto de Decreto Legislativo n' 92189, que "Aprova o textó da Convenção
de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, de
1985, e o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que
Destroem a Camada de Ozônio, de 1987". Presentes
os Senhores Deputados Antonio Gaspar - Presidente
da Comissão de Ciência e Tecnolog~l, Comunicação
e Informática, Afrísio Vieira Lima, Egídio Ferreira Lima, Aloysio Chaves, Amaury Müller. Eduardo Bomfim, José Ulisses, Ângelo Magalhães. Marcos Lima,
Francisco Benjamim, Luiz Alberto Rodrigues, Artur
da Távola, Eliel Rodrigues, Adylson Motta, Maurício
Fruet, Gumercindo Milhomem, Arolde de Oliveira, José Jorge, Átila Lira, Manoel Mata e Tidei de Lima;
Autoridades convidadas: DL Volker Kirchoff. Diretor
do Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE, Dr. Luiz
Carlos Baeta Vieira, Diretor de Projetos Especiais da
Refrigeração Parana, e Df. Rodney Ritter Morgado.
Técnico em Poluição do Instituto Br:jsileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Rerlováveis - IBAsência os Senhores Deputados Márcia Kubitschek e
Mattos Leão. O Senhor Presidente cJeclarou abertos
os trabalhos e discorreu sobre a finalidade da presente
reunião, convidando, a seguir, os conferencistas para
tomarem assento à Mesa. Após comunicar aos presentes
ter sido designado pel.o Presidente da Câmara representante parlamentar junto à reunião da Assembléia Geral
da ONU a realizar-se na próxima semana. o Senhor
Presidente passou a palavra ao DeputalIo Antonio Gaspar, Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia.
Cuminicação e Informática. Em seguida. a palavra foi
concedida, sucessivamente, aos Senhqres Volker Kirchoff, Luiz Carlos Baeta Vieira e Rodney Ritter Morgado, após o que, foram abertos os debates, dos quais
participaram os Senhores Deputados José Jorge e Gumercindo Milhomem. Às doze horas, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os
trabalhos. A reunião foi totalmente gravada e taquigrafada e a sua conversão datilográfica integra o presente
documento. E, para constar, eu Regina Beatriz Ribas
Mariz, Secretária, lavrei a presente Ata que, ap.ós assinada será encaminhada à publicação no Diário do Congresso Nacional.
Deputado Bernardo Cábral, Presidente.
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Comissões de Relações Exteriores
Ata da 20- Reunião (Ordinária), realizada em 20 de se·
tembro de 1989.
Às dez horas e cinqüenta minutos do dia vinte de
setembro de mil novecentos e oitenta e nove, reunir-se
a Comissão de Relações Exteriores, em sala prõpria
do Anexo II da Câmara dos Deputallos, sob a Presidência do Deputado Aloysio Chaves, Vice-Presidente.
Presentes os Senhores Deputados: Francisco Diõgenes,
Mello Reis, Oscar Corrêa, Luiz Viana Neto, Délio
Braz, Amaury Müller, Benedita da Silva, Domingos
Leonelli, Marcelo Cordeiro, Djenal Gonçalves, Antonio Mariz, Francisco Benjamim, Ady!son Motta, Bocayuva Cunha, Egídio Ferreira Lima, João de Deus
Antunes, Ervin Bonkoski, Paulo Pimentel e Maurílio
Ferreira Lima, membros Titulares: Gidel Dantas, Geovah Amarante, Rosário Congro Neto, Matheus Iensen,
Leopoldo Souza, Sigmaringa Seixas e Luiz Alberto Rodrigues, membros suplentes. Justificaram sua ausência
os Senhores Deputados Bernardo Cabral, Tarzan de
Castro, Mattos Leão e Bete Mendes. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos. ATA: Por haver sido distribuída cópia da
Ata da reunião anterior, foi dispensada a sua leitura
e a mesma, sem restrições, foi aprovrcda por unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidentc comunicou tcr recebido ofício do Senhor Deputado Dómingos Leonelli
sobre a realização do Seminário Internacional sobre
o Papel dos Parlamentos Regionais nos Processos de
Integração da América Latina, organizado pelo INTAL, órgão do BlD, e pelo Senado Federal e, ao mesmo tempo, registrando o seu protesto pela falta de comunicação sobre o evento, por parte dos organizadores,
aos Presidentes da Câmara dos Deputados e desta Comissão de Relações Exteriores. O Presidente Aloysio
Chaves esclareceu ter recebido dois telex comunicando-lhe que, em data oprtuna, receberia convitc oficial
para o evento, o que, porém, não ocorreu. O Deputado
Amaury Müller, por sua vcz, endossou o protesto feito
pelo Deputado Domingos Leonelli. ORDEM DO DIA:
I.-MENSAGEM N° 331!89, do Poder Executivo, que
"submete à consideração do Congresso Nacjonal o texto
do Acordo Constitutivo da Faculdade Latino-Americano de Ciências Sociais (FLACSO).: Relator: Deputado Adylson Motta; Parecer: favonível, nos termos
do Projeto de Decrcto Legislativo que apresenta. O
parecer foi lido na reunião do dia tdnta de agosto,
ocasião em que solicitou VISTA da matéria o Deputado
Domingos Lconclli, que ora a deVOlvia, manifestando-se oralmente favorável à mesma. Submetido a votos,
foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator.
A matéria será encaminhada à Coordenação de Comissões Permanentes. II - MENSAGEM N' 450!89, do
Poder Executivo, que "submete à consideração do Congresso Nacional o Texto do Acordo Comercial entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Hachemita da Jordânia, subscrito em
.Amã, a 15 de junho de 1989". Relator: Deputado Francisco Benjamim; Parecer: favorável, nos termos do Projeto de Decreto I:egislativo que apresenta. Sem discussão, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. A matéria será encaminhada à Coodernação de
Comissões Permanentes. 1lI MOÇÃO SIN'!89, do Senhor Deputado Paulo Ramos, "de Repúdio a indicação
do Senhor Richard Melton para o cargo de Embaixador
dos Estados Unidos da América do Norte do Brasil".
Relator: Deputado Francisco Benjamim; Parecer: pelo
arquivamento, por inconstitucional e anti-regimental.
Discutiram o parecer os Senhores Deputados Domingos
Leonelli, Benedita da Silva e Amaury Müller, solicitando este VISTA da matéria, o que foi deferido pelo
Presidente. A matéria, então, foi retirada da Ordem
do Dia. IV-OFÍCIO dp-0!1488! 89, do Senhor Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados, que "encaminha cópia do Ofício n' 709, de 5
de junho de 1989, da Presidência da Câmara dos Deputados da República da Venezuela, sobre ações realizadas por mineiros nas fontes do Rio Orinoco". Relator: Deputado Domingos Leonelli; Parecer: pela adoção das medidas que sugere. O parecer foi discutido
pelo Deputado Francisco Benjamim e, submetido a votos, foi aprovado por unanimidade. A matéria será entaminhada ao Presidente da Câmara dos Deputados.
V - REQUERIMENTO N" CRE-24!89, do Senhor
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Deputado Domitidos Leonelli, no sentido de que "A
comissão de Relações Exteriores reclame do Governo
brasileiro e de sua representação na ONU ação enérgica
no sentido de fazer cumprir o acordo de Genebra sobre
a paz no Afeganistão". Manifestou-se favoravelmente
à matéria o Deputado Francisco Benjamim, uma vez
que o autor da mesma retirou Requerimento que sobre
o assunto havia apresentado anterioTjnente, e do qual
havia solicitado VISTA. Submetido ,\. votos, foi o Requerimento aprovado por unanimidáde, decisão que
·.será comunicada, por ofício, ao Presidente da Câmara.
VI-REQUERIMENTO N" CRE-25!89, da Senhora Deputada Benedita da Silva, no sentido de que seja encaminhada ao Governo brasileiro eópia do documento
da Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional, de EI Salvador, bem como que esta Comissão manifesta seu irrestrito apoio ao mesmo. A autora defendeu
a conveniência da aprovação da matéria que, a seguir,
foi discutida pelos Deputados: Francisco Benjamim,
manifestando-se favoravelmente ao encaminhamento
do documento ao Governo brasileiro para simples conhecimento do mesmo; Amaury Müller, manifestando-se favorável ao apoio, não aos termos em que está
vazado o documento, mas à intenção ~e se al~a~5ar
ador; e Domingos Leonelli, sugerindo este que se aprovasse um outro texto de apoio e de intensificação de
esforços no sentid6 de se alcançar a paz na América
Central. Su~metido a votos, foi aprovado o Requerimento com o aditamento apresentado pelo Deputado
Domingos Leonelli, decisão que será comunicada, por
ofício, ao Presidente da Câmara dos Deputados. Tendo
sido devolvida pela Deputada Benedita da Silva matéria
da qual havia pedido VISTA, foi a mesma inserida,
pelo Presidente, na Ordem do Dia, passando a dela
constar como item VII - MENSAGEM N' 356!89,
do Poder Executivo, que "submete à consideração do
Congresso Nacional a alteração do Convênio Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID)". Relator: Deputado Luiz Soyer; Parecer: favorável, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta. Na ausência do Relator, o parecer foi
lido, na reunião do último dia trinta, pelo Deputado
Djenel Gonçalves, tendo pedido VISTA da matéria
a Deputada Benedita da Silva que a devolveu com voto
em separado favorável ao parecer do Relator. Submetido a votos, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
A matéria será encaminhada à Coordenação de Comissões Permanentes. COMUNICAÇÕES: Solicitou a palavra o Deputado Domingos Leonelli para defender
a conveniência de a Comissão encaminhar ao INTAL
as manifestações aqui feitas a respeito da não-divulgação da realização do Seminário Internacional sobre
o Papel dos Parlamentos Regionais nos Processos de
Integração da América Latina. O Senhor Presidente
deferiu o pedido e, antes de encerrar a reuuião, convidou os presentes para participarem de encontro informai com o Embaixador do Irã, na Sala de Visitas da
Comissão, quando Sua Excelência, entre outros assuntos, abordaria o problema dos Bahá'is em seu País.
Não havendo mais comunicações a serem feitas, o Senhor Presidente encerrou a reunião às onze horas e
quarenta e cinco minutos, convocando, antes, reunião

para amanhã, quinta-feira, dia vinte e um de setembro,
às dez horas, com a presença do Dr. André Franco
Montoro. E, para constar, eu Regina Beatriz Ribas
Mariz, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação.
21- Reunião (Ordinária), realizada em 11-10.89
Às dez horas e trinta minutos do dia onze de outubro
de mil novecentos e oitenta e nove, reuniu-se a Comissão de Relações Exteriores, em sala própria do Anexo
II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do
Deputado Berna~do Cabral. Presentes os Senhores Deputados Aloysio Chaves e Adolfo Oliveira, Vice-Presidentes; Djenal Gpnçalves, Francisco Benjamim, Adylson Motta, Virgílio Guimarães, Beuedita da Silva, Antonio Mariz, João de Deus Antunes, Amaury Müller,
Enoc Vieira, Ma![celo Cordeiro, Maurílio Ferreira Lim~, Egídio Ferreira Lima, .Naphtali Alves de Souza,
AIrton Sandoval, Jesus TaJra, Leur Lomanto, Mello
Reis, Maurício Fiuet, Eduardo Bomfim e Daso Coim-
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bra, membros tiwHlTes; e Gidel Dantas, Marcos Lima,
Geovah Amarante, Rosário Congra Neto, Marcos Formiga e José Cam"t~go, membros Suplentes. Justificaram
ausência os Senhores Deputados Luiz Viana Neto, Mattos Leão e Ruheril Medina. Havendo número regimeutal, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos.
ATA: Por solicitação do Senhor Deputado Francisco
Benjamim foi dispensada a leitura da Ata da Reunião
anterior e a meslpa, sem restrições, foi aprovada por
unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente comuuicou ter recebido' requerimento do Senhor Deputado
Aldo Arantes, fez a sua leitura e designou relator o
Senhor Deputado Francisco Benjamim; comunicou
também ter recebido a redação final de requerimento
de autoria da Se:nhora Deputada Benedita da Silva.
já apreciado por este órgão técnico. Antes de anunciada
a Ordem do Dia 6 Senhor Deputado Francisco Bejamim
solicitou a palavsa para registrar a visita à Comissão
do Grupo Alemao do Grupo Parlamentar Teuto-Brasileiro, destacando o alto apreço e o alto significado
desse encontro. A presidência endossou as palavras de
Sua Excelência e solicitou à Secretaria que providenciasse expediente ao Embaixador da Alemanha no Brasil, comunicando o registro. ORDEM DO DIA: Não
havendo númerol evidente, no momento, para deliberação da matéria constante da Ordem do Dia, o Senhor
Presidente encerrou a reunião, antes convocando a próxima reunião para o dia dezoito de outubro, quartafeira, às dez horas. E, para constar, eu Andrea Maura
Versiani de Miranda, Secretária Substituta, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Prc"idente c encaminhada à publicação.
Deputado Aloysio Chaves, Vice-Presidente no exercício
da Presidência.
22- Reunião (Ordinária), realizada em 18.10.89
Às dez horas e cinqüenta minutos do dia dezoito
de outubro de mil novecentos e oitenta e nove, reuniu-se
a Comissão de Relações Exteriores, em sala própria
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Deput~do Aloysio Chaves. Presentes os Senhores Deputadós Adolfo Oliveira. Vice-Presidente,
Egídio Ferreira Lima, Djenal Gonçalves, Francisco
Ben.iamim, Mello Reis, Jesus Tajra, Artur da Távola,
Paulo Pimentel, Antonio Mariz, João de Deus Antunes,
Amaury Müller, Enoc Vieira, Afrísio Vieira Lima,
Maurilio Ferreirl\ Lima, Francisco Diógenes, Naphtali
Alves de Souza, Oscar Corrêa Júnior, Luiz Viana Neto,
Ervin Bonkoski, Maurício Fruet e Daso Coimbra, membros Titulares; e Arnaldo Prieto, Gidel Dantas, Geovah
Amarante, Rosário Congro Neto, Matheus Iensen e
Leopoldo Souza,.membros Suplentes. Justificaram sua
ausência os Senhores Deputados Bernardo Cabral,
Márcia Kubitschek e Rubem Medina. Havendo número
regimental, o Seuhor Presidente declarou abertos os
trabalhos. ATA: Por solicitação do Seuhor Deputado
Francisco Benjal11im foi dispensada a leitura da Ata
da Reuuião auterior e a mesma, sem restrições, foi
aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou ter recebido osseguintes ofícios: 1)
do Presidente da Câmara dos Deputados, sobre a interpretação do parágrafo sétimo do artigo quarenta e seis
do Regimento Interno, que versa sobre a realização
de reuniões, pelats Comissões Permanentes, às quartas
e quintas-feiras; 2) do Deputado Paulo Zarzur, encaminhando cópia de :expediente do Embaixador da República Ãrabe da Síria; 3) do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, encaminhando cõpia revisada de
seu pronunciamento perante esta Comissão; e 4) do
Secretário para Assuntos Internacionais do Ministério
da Fazeuda, encaminhando cópia revisada de seu pronunciamento perante esta Comissão. ORDEM DO
DIA: anunciada a Ordem do Dia, o Senhor Deputado
Enoc Vieira solicitou a inversão da pauta, de forma
que o item XI, do qual era Relator, fosse apreciado
em primeiro lugar, solicitação que foi deferida pelo
Senhor Presidente. XI - DOCUMENTO elaborado
pela FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL, de EI Salvador, intitulado
"La forma de"alcanzar la paz por media de las elecciones
-Ias propuestas deI FMLN Y la Coyuntura Electoral
Salvadorena". Relator: Deputado Euoc Vieira; parecer: favorável ao pocumento assinado pelos Presidentes
dos Países da América Central, em Tela, Honduras,
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a 7 de agosto último. A matéria foi discutida pelo Dcputado Fr~ncisco Benjamim, que sugeriu a anexação de'
R~quenmentoda Deputada Benedita da Silva, que tambem versa sobre documento da Frente Farabundo Marti
para a Libertação Nacional. Submetido a votos, foi o
parecer aprovado por unanimidade, com o adendo proposto pelo Deputado Francisco Benjamim. Esta decisão
será comunicada por ofício ao Presidente da Cãmara.
I - PROJETO DE LEI N' 285/87, quc "dispõe sobre
o cad~stramento de .estrangeiros". Autor: Deputado
Antomo Sahm Cunatl; Relator: Deputado Djcnal Gonçalves; parecer: plola rejeição. A matéria, que se encontra em regIme de urgência, foi discutida pelo Senhor
Deputado Egídio Ferreira Lima, que concordou com
o parecer do Rela tor. Submetido a votos, foi o parecer
contrário aprovado por unanimidade. A matéria será
encaminhada à Coordenação de Comissões Permanen·
teso II - MENSAGEM N" 377/89, do Poder Executivo
que "Submete à cónsideração do Congresso Nacional
o texto do Ajuste Complementar de Cooperação Científica e Tecnológica, no campo da Informática e Computadores, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas, em BrasI1ia, a 6 de junho de
1989". Relator: Deputado Paulo Pimentel; parecer: favorável, nos termos· do Projeto de Decreto Legislativo
q~e apresenta. Sem discussão, foi aprovado por unanimIdade o parecer do Relator. A matéria será encaminhada à Coordenação de Comissões Permanentes. III
- MENSAGEM N° 451/89, do Poder Executivo, que
"Submete à comideração do Congresso Nacional os
termos do Acordo de Cooperação Científica. Técnica
e Tecnológica e do Protocolo Complementar ao Acordo
de Cooperação Científica, Técoica e Tecnológica, celebrado em Maputo, a 1" de junho de 1989, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular de Moçambique". Relator: Deputado Oscar Corrêa Junior; parecer: favorãvel, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. Sem discussão, foi aprovado por unanimidade
o parece do Relator. A matéria será cncaminhada à
Coordenação de Comissões Permancntes. IV - MENSAGEM N" 452/89, do Poder Executivo, que "Submete
à consideração do Congresso Nacional o texto do Protocolo que modifica a Convenção para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre a Renda, firmado em Brasr1ia, a 12
de junho de 1989, entre o Governo da República da'
Finlândia". Relator: Deputado Egídio Ferreira Lima;
parecer: favorável, nos termos do Projeto de Decreto·
Legislati~o 9ue apresenta. Sem discussão, foi aprovado
por unammldade o parecer do Relator. A matéria será
encaminhada à Coordenação de Comissões Permanentes. V - MENSAGEM N' 453/89, do Podcr Executivo
que "Submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o
Governo da República Federativa do Brasil c o Governo da República de Moçambique, celebrado em Maputo, em 01 de junho de 1989". Relator: Deputado
paso COimbra; parecer: favorável, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. Sem discussão,
foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator.
A matéria será encaminhada à Coordenação de Comissões Permanentes. Estando ausentes os Relatores das
matérias constant,os dos item VI e VII, foram as mesmas
retiradas da Ordem do Dia. VIII - MENSAGEM N".
456/89, do Poder Executivo, que "Submete à considc-'
ração do Congresso Nacional o texto do Protocolo Complementar ao Acordo Geral de Cooperação entre o'
Brasil e Moçambique no Campo da Meteorologia, assinado em Maputo, a 01 de junho de 1989". Relator:
Dcputado Luiz Viana Neto; parecer: favorável, nos ter-,
mos do Projeto de Decreto. Legislativo que apresenta.
Sem discussão, foi aprovado por unanimid"de o parecer
do Refator. A matéria será encaminhada à Coordenação de Comissqes Permanentes. Estando ausente o
RcI"ator da ~atéria constante do item IX da pauta, foi
a mesma reurada da Ordem do Dia. X - PROJETO
DE LEI N' 3.309/89, do Senhor Depu'tado Paulo Ra~os, gu.e."Dispõe sobre o sigilo bancário, propõe rompniJento de relações diplomáticas e comerciais e dá (lUtras providências". Relator: Deputado Antônio'Mariz;
pare~~r: pela rejeição. Discutiu a matéria el,ogiando
parecer do Relator, o Deputado Egídio Ferreira' Lima.
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Submetido a votos, foi aprovado por unanimidade o
parecer contrário do Relator. A matéria será encaminhada à Comissão de Economia, Indústria e Comércio.
Encerrada a Ordem do Dia, o Presidente comunicou
aos presentes que a Comissão receberá, às quinze horas
e trinta minutos, a visita do Ministro do Comércio Exterior de Cuba, e convida a todos para recepcionar o
visitante. E, às onze horas e trinta minutos, nada mais
havendo a tratar. encerra a reunião. E, para constar,
eu Regina Beatriz Ribas Mariz, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação
no Diário do Congresso Nacional. Deputado Aloysio
Chaves, Vice-Presidente no exercício da Presidência.
Ata da 23' Reunião (Ordinária), realizada em
22-11-89.
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte
e dois de novembro de mil novecentos e oitenta e nove,
reuniu-se a Comissão de Relações Exteriores, em sala
própria do Anexo II da Cámara dos Deputados, sob
a Presidência do Deputado Bernardo Cabral. Presentes
os Senhores Deputados Aloysio Chaves - Vice-Presidente, Antônio Mariz, Djenal Gonçalves, Egídio Ferreira Lima, Benedita da Silva, Mello Reis, Amaury
Müller, Adylson Motta, Eduardo Bonfim, João de Deus
Antuncs, Jesus Tajra, Artur da Távola, Leur Lomanto,
Francisco Benjamim, Afrísio Vieira Lima, Marcelo
Cordeiro, Enoc Vieira, Maurílio Ferreira Lima, Ervin
Bonkoski, Airton Sandoval, Domingos Leonelli, Maurício Fruet, Tarzan de Castro e Moema São Thiago,
membros Titularees; e Arnaldo Prieto, Matheus Iensen,
José Carmargo. Gidel Dantas, Sólon Borges dos Reis,
Osvaldo Sobrinho, Luiz Alberto Rodrigues, Marcos Lima e Ismael Wanderley, membros Suplentes. Havendo
númcro regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e, tendo que se ausentar para participar
de homenagem da UNICEF ao Senador Nelson Corneiro, Presidente do Senado Federal, passou a Presidência dos trabalhos ao Vice-Presidente, Deputado
Aloysio Chaves. ATA: Tendo sido distribuída cópia
da Ata da reunião antcrior, foi dispensada a sua leitura
e, sem restriçõcs, aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou o recebimento dos
seguintes ofícios: 1) do Presidente da Câmara dos Deputados, encaminhando cópia do Ato da Mesa n' 168/89,
que "dispõe sobre o registro de comparecimento de
Deputados"; 2) do Lídcr do PFL, comunicando que
o Deputado José Teixeira passa a integrar este órgão
técnico, na qualidade de membro titular, em substituição ao Deputado Rubem Medina, que deixou de
pertencer ao Partido; 3) do Representante Permanente
do Brasil junto às Nações Unidas, Embaixador Paulo'
Nogueira Batista, comunicando ter encaminado. ao Secretário-Geral da União Interparlamentar, a título de
contribuição dos parlamentares brasileiros, proposta
apresentada nesta Comissão de criação de um imposto
internacional sobrc poluição; 4) do Primeiro Conselheiro para Assuntos Científicos e Tecnológicos da Embaixada da República Federal da Alemanha em Brasília, comunicando que o Governo de seu País não denunciará o Acordo Brasil-Alemanha sobre Cooperação no
Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, 5) do
Presidente da Associação de Produtores e Empresários
de São Borja e Santo Tomé, sobre a Mensagem n'
646/89,1!l0 Poder Executivo, que versa sobre a construção de Ponte sobre oRio Uruguai; 6) telex, encabeçado
pela Associação dos Empregados da NUCLEN, propondo que o Congresso Nacional promova amplo debate sobre a política nuclear brasileira: ORDEM DO
DIA: AS MATÉRIAS EM REGIME DE URGÊN.CIA: estando ausente o Relator da matéria constante
do ítem I, passou-se ao item II - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 137-BI86 - EMENDA
DO SENADO FEDERAL ao Projeto de Decreto Legislativo N" 137-C/86, da Comissão de Relações Exteriores, que "aprova o texto da Convenção n' 146, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre Férias
Remuneradas Anuaísda Gente do Mar, adotada em
Genebra em 1976, durante. a 62' Sesão da Conferência
Internacional do Trabalho". Relator: Deputado JESUS
TAJRA; parecer: contrário à Emenda do Senado Federal. Sem discussão, foi aprovado por unanimidade o
parecer contrário do Relator. A matéria será encami-
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nhada à Coordernação de Comissões Permanentes. B
- MATÉRIAS EM REGIME DE TRAMITAÇÀO
ORDINÁRIA: ITI - MENSAGEM N' 252/89, do Poder Executivo, que "Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo de Co-produção
Cinematográfica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular de Angola, em Luanda, a 28 de janeiro de
1989". Relator: Deputado ARTUR DA TÁVOLA; parecer: favorável, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. Após fazer a leitura de seu
parecer, o Relator discorreu sobre fatos que, no seu
cntendcr, dcmonstravam a importância do Acordo em
tela. Sem discussão, foi aprovado por unanimidade o
parecer do Relator. A matéria será encaminhada à
Coordenação de Comissões Permanentes. IV - MENSAGEM N" 454/89, do Poder Executivo, que "Submete
sideração do Congresso Nacional o texto do Ajuste
Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica,
Científica e Têcnica na área de Pesquisa Agrícola e
Extensão Rural, entre o governo da República Federativa do Brasil c o Governo da Rcpública Popular de
Angola, firmado em Luanda, a 28 de janeiro de 1989".
Relator: Deputado LUIZ SOYER; parccer: favorável,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apres('nta. Estando au',ente o relator, o parecer foi lido
e subscrito pelo Deputado AMAURY MÜLLER. Sem
discussão, foi aprovado por unanimidade o parecer do
Relator. A matéria será encaminhada à Coordenação
de Comissões Permanentcs. V - MENSAGEM N'
455/89, do Poder Executivo, que "Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo de
Co-produção cinematográfica, celebrado entre o Govcrno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular de Moçambique, em Maputo,
a l' de junho de 1989". Relatora: Deputada MOEMA
SÁa'THIAGO; parecer: favorável, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. Sem discussão, foi aprovado por unanimidade o parecer da Relatora. A matéria será encaminhada à Coordenação de
Comissões Permanentes. VI - MENSAGEM N"
646/89, do Poder Executivo, que "submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo para
a construção de uma Ponte sobre o rio Uruguai, entre
as cidades de São Borja e Santo Tomé, entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina,
concluído em Uruguaiana, em 22 de agosto de 1989".
Relator: Deputado ARNALDO PRIETO; parecer: favorável, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta. Estando momentaneamente ausente o
Re.!ator, o parecer foi lido pelo Deputado AMAURY
MULLER e, sem discussão, aprovado por unanimidade.
A matéria será encaminhada à Coordenação de Comissões Permanentes. Estando ausente o Relator da matéria constante do item VII da pauta, passou-se ao item
VIII REQUERIMENTO S.N., de 1989, que "encaminha documento elaborado por um grupo dc cientistas
políticos norte-americanos, que pretende servir de base
para a elaboração da política do Governo Bush para
a América Latina e requer à Comissão de Relações
Exteriores a apuração e veracidade de tais afirmações".
Autor: Deputado ALDO ARANTES; Relator: Deputado FRANCISCO BENJAMIM; parecer prévio: pela
solicitação de informações ao Ministro das Relações
Exteriores. Sem discussão, foi aprovado por unanimidade o parecer prévio do Relator, decisão que será
comunicada, por ofício, ao Presidente da Càmara dos
Deputados. Encernada a pauta constante da Ordem
do Dia, o Deputa~ Marcelo Cordeiro solicitou que
fosse apreciado parecer que emitiu sobre o PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO N' 124/89, de autoria
do Deputado FÁBIO FELDMANN, que "torna insubsistente o Decreto Legislativo n' 85, de 1975, que aprova
o texto do Acordo sobre Cooperação no Campo dos
Usos Pacíficos da Energia Nuclear, assinado entre a
República Federativa do Brasil e a República Federal
da Alemanha, em Bonn, a 27 de junho de 1975". Após
a leitura do parecer, pela rejeição do Projeto de Decreto
Legislativo nl' 124/89; solicitaram vista conjunta da matéria os Senhores Deputados Eduardo Bonfim e Francisco Benjamim, o que foi concedido pelo Presidente:
Encerrada a apreciação da Ordem do Dia, soliçitou
a palavra o Deputado Amaury Müller para registrar
a presença, no recinto, do Presidente da Comissão encarregada das negociações, em" nível estadual, para
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construção da ponte sobre o rio Uruguai, matéria que
havia sido, há pouco, aprovada, por este órgão técnico.
Em seguida a palavra foi concedida ao Deputado Francisco Benjamim, que realçou a importância dos recentes
acontecimentos no Leste Europeu, notadamente a derrubada do "Muro de Berlim", manifestação que foi
apoiada pelo Deputado Amaury Müller, que deduziu
serem também importantes as mudanças em relação
ao "Apartheid", que vêm ocorrendo na África do Sul.
Finalizou manifestando esperança de que mudanças
também ocorram na América Latina, notadamente no
Chile, e no Brasil, como resultado das próximas eleições. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e, às doze horas encerrou
a reunião. E, para constar, eu Regina Beatriz Ribas
Mariz, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e encaminhada à publicação uo Diário do Congresso
Nacional.
24' Reunião (Ordinária),
realizada em 29-11-89
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e nove
de novembro de mil novecentos e oitenta e nove. reuniu-se a Comissão de Relações Exteriores, em sala própria do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a
Presidência do Deputado Bernardo Cabral. Presentes
os Senhores Deputados Márcia Kubitschek, Aloysio
Chaves e Adolfo Oliveira, Vice-Presidentes. Marcelo
Cordeiro, Djenal Gonçalves, Haroldo Sabóia, Afrísio
Vieira Lima, Benedita da Silva, Airton Sandoval, Francisco Diógenes, Adylson Motta, Amaury Müller, Maurício Fruet, Jesus Tajra, Francisco Benjamim, Artur
da Távola, Egídio Ferreira Lima, Paulo Pimentel,
Eduardo Bonfim, Leur Lomanto, Antonio Mariz, João
de Deus Antunes, Daso Coimbra, Mello Reis. Domingos Leonelli, Virgílio Guimarães. Maurílio Fcrrcira Lima, José Ulysses, Délio Braz, Oscar Corrêa Júnior e
ÀI1tonio Ueno, Membros Titulares, e Sólon Borges dos
&eis, Matheus Iensen, Luiz Alberto Rodrigues, Hélio
Rosas, Santinho Furtado, Rubem Branquinho, Leopoldo Souza, Arnaldo Prieto, Gidel Dantas, Geovah
Amarante e José Camargo, membros suplentes. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos. Ata: Tendo sido distribuída cópia
da Ata da reunião anterior, foi, por solicitação do Deputado Francisco Benjamim, dispensada a sua leitura e,
"sem restrições, aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente comunicou o recebimento de ofício da Comissão Justiça e Paz do Distrito
Federal sobre o assassinato de Padres Jesuítas e funcionárias da mesma ordem religiosa, ocorrido no último
dia 15, em El Salvador. Colocada a matéria em discussão, usaram da palavra os Deputados Eduardo Bomfim,
Benedita da Silva - que leu documento assinado pelo
chamado "Grupo dos Oito". sobre o mesmo assunto
- e Amaury Müller - que sugeriu a fusão dos dois
documentos: o ofício da Comissão Justiça e Paz do
Distrito Federal e do documento do "Grupo dos Oito".
Colocada em votação a matéria, foi decidido, por unanimidade, que a Comissão de Relações Exteriores, nos
termos regimentais, manifestará ao Presidente da Casa
o ocorrido em El Salvador e o seu apoio ao Documento
assinado pelo chamado "Grupo dos Oito", dos quais
o Brasil faz parte, sobre a grave situação que atravessa
aquele país centro-amcricano. Antes de anunciar as matérias constantes da Ordem do Dia o Senhor Prcsidcntc
comunicou aos seus Pares ter entregue ao Líder do
PMDB, Deputado Ibsen Pinheiro, o cargo de Presidente desta Comissão, em decorrência do seu dcsligamento do Partido. Usaram da palavra, afirmando que
não assumiriam o cargo, caso o Dcputado Bernardo
Cabral se afastasse do mesmo, os Vice-Prcsioentes
Adolfo Oliveira, Márcia Kubitschek e Aloysio Chaves,
citando este os artigos vinte e seis, parágrafo terc~iro
e quarto, Disposições Transitórias, do Regimento Interno, que asseguram ao atual Presidente a continuidade
no cargo. O Deputado Bernardo Cabral afirmou, por
sua vcz, quc p impedimento era de ordem moral, e
não regimental, pois entendia que havia sido eleito para
um cargo que pertencia ao PMDB. Usaram ainda da
palavra, sobre o mesmo tema, defendendo entendimento de que o Deputado Bernardo Cabral deveria permanecer no cargo, os Deputados D jeilal Gonçalves, Egídio
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Ferreira Lima - em nome do PSDB, Marcelo Cordeiro
- em nome do PMDB, Amaury Müller - em nome
do PDT, e Domingos Lconelli - em nome do PSB.
Anunciada a Ordcm do Dia, solicitou a inversão da
Pauta o Senhor Deputado Djenal Gonçalves, a fim de
que fosse apreciado em primeiro lugar a matéria da
qual era Relator, uma vez que sua presença estava sendo
requerida na Comissão de Saúde, o que foi deferido
pelo President~. ORDEM D.Q DIA: A - EM REGIME DE URGENCIA: III PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N" 57-C/89, Emenda do Senado Federal ao Projeto de Decreto Legislativo n' 57-B/89, da
Comissão de Relações Exteriores, que "aprova os textos das Convenções sobre Pronta Notificação de Acidente Nuclear ou Emergência Radiolõgica, al?rovadas
durante a sessão especial da Conferência Geral da
Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena,
de 24 a 27 de setembro de 1986". Relator: Deputado
Djenal Gonçalves; parecer: favorável à Emenda do Senado Federal. Sem discussão, foi aprovado por unanimidade o parecer favorável do Relator. A matéria será
encaminhada à Coordenação de Comissões Permanentes. I - Projeto de Decreto Legislativo n' 132-C/86
- Emenda do Senado Federal ao Projeto de Decreto
Legislativo n' 132-B/86, da Comissão de Relações Exteriores, que "aprova o texto da Conv~nção Americana
sobre Direitos Humanos (Pact9 de São José), celebrado
em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de
1969. por ocasião da Conferência Especial Interamericana sobre Direitos Humanos". Relator: Deputado
Haroldo Sabóia. Parecer: favorável à Emenda do Senado Federal. Na ausência do Relator, o parecer foi lido
e subscrito pelo Deputado Antonio Mariz que, de passagem. louvou a atitude do Deputado Bernardo Cabral
em relação à Presidência da Comissão e endossou as
palavras de seus Pares sobre o assunto. Justificou o
parecer do Relator, favorável à EmeJ.1da do Senado
Federal. Submetida a votos, .foi o parecer aprovado
por unanimidade. A matéria será encaminhada à Coordenação de Comissões Permanentes. II - PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO N" 160-C/86 EMENDA DO SENADO FEDERAL ao Projeto de
Decreto Legislativo n' 160-B/86, da Comissão de Relações Exteriores, que "aprova o texto da Convenção
Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em matéria de Impostos sobre a Renda,
celebrada entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Socialista da Tchecolosváquia em Brasília, em 26 de agosto de 1986. bem
como o Protocolo que a integra". Relator: Deputado
Délio Braz. Parecer: favorável à Emenda do Senado
Federal. Discutiu o parecer, com eIe. concordando, o
Senhor Deputado Francisco Benjamim. Submetido a
votos, foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. A matéria será encaminhada à Coordenação de
Comissões Permanentes. B -EM REGIME DE TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: I - MENSAGEM N'
647/89, do Poder Executivo, que "submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Convênio de
Cooperação Judiciária em Matéria Civil, celebrado entre o Governo. da Rcpública Federativa do Brasil c
o Reino da Espanha, em Madrid. a 13 de abril de 1989".
Relator: Deputado EGÍDIO FERREIRA LIMA. Parecer: favorável, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. Sem discussão, foi aprovado
por unanimidade o parecer do Relator. A matéria será
encaminhada à Coordenação de Comissões Permanentes. II - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 124/89, que "torna insubsistente o Decreto Legislativo n' 85, de 1975, que aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da
Energia Nuclear, assinado entre a República Federativa
do Brasil e a República Federal da Alemanha, em Bonn,
a 27 de junho de 1975". Autor: Deputado Fábio Feldmann. Relator: Deputado Marcelo Cordeiro. Parecer:
Contrário lido na reunião de 22-11-89. Vista conjunta:
concedida aos Deputados Eduardo Bonfim e Francisco
Benjamim, que a devolveram sem manifestação escrita.
Colocada a matéria em discussão, inicialmente usou
da palavra o Deputado Eduardo Bonfim, manifestando-se contrariamente ao parecer do Relator. A seguir,
falou o Deputado Francisco Benjamim. que, inicialmente, reforçou o entendimento de todos os Partidos
sobre a decisão do Deputado Bernardo Cabral de afastar-se da Presidência da Comissão e, a seguir, emitiu
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voto oral favorável ao parecer do Relator sobre a matéria em discussão. O Deputado Egídio Ferreira Lima
elogiou a intenção do Autor da proposta em discussão,
mas concluiu favoravelmente ao parecer do Relator.
Finalmente. usou da palavra o Deputado Domingos
Leonelli, para solicitar vista da matéria, o que lhe foi
negado pelo Senhor Presidente, eis que o Regimento
Interno veda concessão de vistas sucessivas à mesma
matéria. Manifestou-se, então, sua Excelência favoravelmente ao parecer do Relator, informando que solicitaria ao Autor a reformulação de sua proposta. Colocado em votação, foi o parecer contrário ao Relator
aprovado contra o voto do Deputado Eduardo Bonfim.
III - PROJETO DE LEI N' 1.463/89, que "suspende
o pagamento dos encargos da dívida externa". Autor:
Deputado Raimundo Bezerra. Relator: Deputado Virgílio Guimarães. Parecer: favorável. Estando ausente
momentaneamente o Relator, o parecer foi lido pela
Deputada Benedita da Silva e,·sem discussão, foi aprovado, coutra os votos dos Deputados Francisco Diógenes e Rubem Branquinho. A matéria será encaminhada
à Coordenação de Comissões Permanentes. IV - PROJETO DE LEI N" 1.581/89, que "prevê a criação de
agrovilas nas terras devolutas da União, situadas na
faixa internacional de fronteira das Regiões Norte e
Oeste do Brasil. e dá outras providências" (em anexo,
, 1.831189 e 1.930/89). Autor: Deputado José Guedes.
Relator: Deputado Francisco Diógenes. Parecer: favorável. Após a leitura do seu parecer, o Relator, em
nome do PDS, defendeu a permanência do Deputado
Bernardo Cabral na Presidência da Comissão. Discutiram a matéria os Senhores Deputados Amaury Müller
-entendendo que' o texto do Projeto continha algumas
incorreções, já que citava Ministério já extinto pelo
Governo, e Domingos Leonelli - que solicitou vista
da matéria, o que lhe foi concedido pelo Senhor Presidente. A matéria foi, então, retirada da Ordem do Dia.
V - Moção SIN, de 1989, de "Repúdio à indicação
do Senhor Richard Melton para o cargo de Embaixador
dos Estados Unidos da América do Norte no Brasil".
Autor: Deputado Paulo Ramos. Relator. Deputado
FranciscoBenjamim. Parecer: pelo arquivamento (lido
na reunião de 20-9-89). Vista concedida ao Deputado
Amaury Müller, que apresentou voto escrito pela aprovação da Moção. Discutiram a matéria os Deputados
Domingos Leonelli, Francisco Diógenes, Oscar Corrêa
Júnior, Amaury Müller, Eduardo Bonfim e Francisco
Benjamim que. tendo em vista a promulgação do novo
Regimento Interno da Casa, sugeriu que a matéria fosse
redistribuída a fim de que um novo parecer, já sob
as novas normas regimentais, fosse elaborado~ Atendendo à sugestão, o Presidente redistribuiu a matéria
ao Deputado Oscar Corrêa Júnior, sendo a mesma em
conseqüência retirada da Ordem do Dia. VI - REQUERIMENTO N' CRE-19/89, que "requer a instalação de Subcomissão de Acompanhamento das negociações brasileiras junto ao "General Agreement on Trade
and Tarifs" - GATT. e à "Organization Mondiale
de la Proprieté Intellectuelle" - OMPI. Autor: Deputado Maurício Fruet. Colocada a matéria em discussão,
falou inicialmente o Autor, justificando a conveniência
da criação da Subcomissão em tela. Favoravelmente
à criação da Subcomissão manifestou-se o Deputado
Egídio Ferreira Lima, entendeudo que ela deveria ser
Especial e não Permanente. Submetido a votação. foi
o Requerimento aprovado pOl unanimidade e, nos termos do artigo vinte e nove, parágrafo segundo do Regimento Interno, foi fixado em cinco o número de membros da Subcomissão e, como objetivo, o citado no
requerimento. Encerrada a matéria constante da pauta.
o Senhor P,residente comunicou ter recebido do Deputado Domingos Leonelli um Requerimento no sentido
da convocação do Embaixador Paulo Tarso Flecha de
Lima. Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores, para, perante uma reunião conjunta das Comissões de Relações Exteriores e de Fiscalização e Controle, prestar esclarecimentos sobre irregularidades
ocorridas na Fundação Cabo Frio, entidade ligada àquele Ministério. Solicitou a palavra o Autor do requerimento, justificando a apresentação e a necessidade de
aprovação imediata do requerimento em tela. Discutiram a matéria os Deputados Aloysio Chaves. Francisco Benjamim - que também manifestou sua preocupação com.a inserção de. um requerimento extra-pauta
e, em final de reunião. Oscar Corrêa Júnior, Amaury
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Müller - sugerindo que o fosse convite estendido ao
Jornalista Gilberto Dimenstein - c Egídio Ferreira Lima. Antes de submter o resultado da discussão, o requerimento seria de convite c não de convocação. Colocado
em votação, foi aprovado por unanimidade o requerimento, comprometendo-se o Presidente em, através de
contato pessoal com o convidado, marcar para a próxima quarta-feira o comparccimento daquela autoridade.
Nada mais havendo a tratar, nem quem quisesse fazer
uso da palavra, o Senhor Presidente encerrou a reunião
às treze horas e vinte minutos. E, para constar, eu,
Regina Beatriz Ribas Mariz, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e publicada no Diário do Con·
gresso Nacional. Deputado Bernardo Cabral, Presidente.
25' Reuuião (Ordiuária), realizada em 6-12·89 de
1989, conjunta com a Comissão de Fiscalização e Con·
trole
Ás dez horas e vinte minutos do dia seis de dezembro
de mil novecentos e oitenta e nove, reuniram-se conjuntamente as Comissões de Relações Exteriores e de Fiscalização e Controle, em sala própria do Anexo II da
Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Deputado
Bernardo Cabral. Presentes os Deputados Aloysio Chaves e Adolfo Oliveira, Vice-Presidentes, e Francisco
Benjamim, Oscar Corrêa Júnior, Egídio Fereira Lima,
José Ulisses de Oliveira, Artur da Távola, José Teixeira,
Eduardo Bonfim, Leur lomato, Maurício Fruet, Mello
Reis, Luiz Soyer, Airton Sandoval, Daso Coimbra, Carrel Benevides, Ervin Bonkoski, Moema São Thiago,
Antonio Mariz, Hélio Rosas, Ney Lopes, Gidel Dantas,
Geovah Amarante, Ismael Wanderlcy, Paes Landim,
Michel Temer, Aldo Arantes, Sólon Borges dos Reis,
Luiz Eduardo, Manoel Castro, Sérgio Naya, Adhemar
de Barros, Benito Gama, Anna Maria Rattes, Ziza Valadares, Ângelo Magalhães, Aécio Neves, Mauro Campos c Octávio Elísio. Havendo número regimental o
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. ATA:
Por ter sido distribuída cópia da Ata da reunião anterior, o Deputado Oscar Corrêa Júnior solicitou a dispensa de sua leitura c a mesma foi, sem restrições, aprovada
por unanimidade. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente comunicou o recebimento de Ofício através do qual
o Embaixador paulo Tarso Flecha de Lima informava
aceitar o convite para vir a esta Comissão na reunião
desta data. O Senhor Presidente anunciou que o convidado já se encontrava no recinto da Comissão c consultou os presentes sobre a conveniência da inversão da
pauta, a fim de que o visitante pudesse ser ouvido em
primeiro lugar. Solicitou a palavra o Deputado Francisco Benjamim para lembrar que, regimentalmente,
não poderia haver a inversáo de pauta, uma vez que
havia, inclusive, matéria em regime de urgência a ser
apreciada na presente reunião. 0-nuneiou-se, então,
ORDEM DO DIA: A - MATERIA EM REGIME
DE URGÊNCIA: PROJETO DE DRCRETO LEGISLATIVO N' 44-C, de 1989 - Emenda do Senado Federal ao projeto de Decreto Legislativo n' 44-B/89, da
Comissão de Relações Exteriores, que "aprova o texto
do Acordo de Cooperação Econômica celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia, em
Brasília, a 12 de maio de 1988". Relator: Deputado
FRANCISCO BENJAMIM; parecer: contrário à
Emenda do Senado Federal. Sem discussão, foi aprovado por unanimidade o parecer contrário do Relator.
A matéria será encaminhada à Coordenaçáo de Camisa Deputado Domingos Leonelli trazido seu voto à matéria constante do seguinte item da pauta, ga qual havia
pedido vista, encerrou-se a Ordem do Dia e oPresidente, então, designou uma comissão composta dos Deputados Bocayuva Cnnha, Leur Lomanto e Adylson
Motta para introduzir o convidado, Embaixador Paulo
Tarso Flecha de Lima, Secretário-geral do Ministério
das Relações Exteriores, na Sala de Reuniões. O convidado tomou assento à Mesa e o Presidente falou sobre
o objetivo da presença de Sua Excelência neste órgão
técnico. A seguir, concedeu-lhe a palavra. Após a exposição feita pelo convidado, o Presidente anunciou
que, regimentalmente, cada Deputado inscrito para o
debate teria cinco minutos para formular sua questão,
com' exceção do autor do requerimento, que disporia
de dez minutos para fazê-lo, e o convidado teria tempo
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igual para suas repostas. Participaram do debate, pela
ordem, os Senhores Deputados Adolfo Oliveira, Francisco Benjamim, Oscar Corrêa Júnior, Domingos Leonelli, Adylson Motta, Amaury Müller, e Bocayuva Cunha. Por fim, usou novamente da palavra o Deputado
Domingos Leonelli, na qualidade de autor do requerimento. Ao final, o convidado agradeceu a oportiunidade de comparecer a este órgão técnico mais urna
vez e colocou-se à disposição de qualquer de seus membros para novas informações qne considerassem importantes. O Presidente agradeceu a presença de todos
e, às treze horas e cinco minutos, encerrou os trabalhos,
convocando, antes, nova reunião para a próxima quarta-feira, às dez horas. A reunião foi totalmente gravada
e a sua transcrição datilográfica fará parte integrante
da presente Ata. E, para constar, eu Regina Beatriz
Ribas Mariz, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presente e publicada no Diário do Congresso Nacional.
Deputado Aloysio Chaves- Vice-Presidente no exercício da Presidência.
Ata da 26' Rennião (Ordinária), realizada em 13-12·89
Ás dez horas e trinta minutos do dia treze de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove, reuniu-se a
Comissão de Relações Exteriores, em sala própria do
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência
do Deputado Aloysio Chaves, Vice-Presidente. Presentes os Senhores Deputados Afrísio Vieira Lima, Egídio
Ferreira Lima, Benedita da Silva, Francisco Benjamim,
Enoc Vieira, Artur da Távola, João de Deus Antunes,
Ervin Bonkoski, Francisco Diógenes, Oscar Corrêa Júnior, Paulo Pimentel, Adylson Motta, Daso Coimbra,
Maurício Fruet e Sólon Borges dos Reis. Abertos os
trabalhos, o Senhor Presidente informou que a presente
reunião se destinava à apreciação da Ata da reunião
anterior, a fim de que se ensejasse o encerramento
da presente Sessão Legislativa com todas as Ata das
reuniões realizadas pela Comissão devidamente publicadas. Informou, ainda, que, nos termos do artigo cinqüenta do Regimento Interno, não havendo matéria
para deliberar, a reunião poderia realizar-se com qualquer número de membros presentes. ATA: após lida,
foi aprovada, sem restrições, a Ata da reunião anterior.
O Senhor Presidente, então, suspendeu os trabalhos
por cinco minutos para que fosse lavrada a presente
Atas. Reabertos os trabalhos foi a Ata lida e aprovada,
sem restrições. Para constar, eu Regina Beatriz Ribas
Mariz, lavrei a presente Ata que, após assinada pelo
Senhor Presidente, será encaminhada à publicação no
Diário do Congresso Nacional
Deputado Aloysio Chaves, Vice-Presidente no exercício da Presidência.

outras providências". Autor: Poder Executivo. Relator:
Deputado Luiz Marques. Parecer: Pela aprovação do
projeto, com adoção de Substitutivo. Em discussão,
uson da palavra o Relator. Em votação, o parecer foi
aprovado por unanimidade. 3) Projeto de Lei n' 3.410/89
que, "equipara os servidores da Administração Direta
do Ministério da Agricultura aos servidores do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e dá outras providências". Autor: Deputado Antero de Barros. Relator: Deputado Francisco Küster.
Parecer: pela aprovação do projeto. Em discussão, usaram da palavra os Senhores: Francisco Küster, Luiz
Marques, Floriceno Paixão, Renato Vianna, Sadie
Hauache e Geraldo Campos. Em votação, o parecer
foi aprovado por unanimidade. 4) Projeto de Lei n'
1.692/89, que "dispõe sobre servidores públicos civis
cedidos a outros órgãos". Autor: Deputado Gonzaga
Patriota. Relator: Deputado Hélio Rosas. Parecer: Pela
aprovação do projeto. Em discussão, usaram da palavra
os Senhores: Hélio Rosas, Sadie Hauache, Carlos Vinagre e Francisco Küster. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 5) Projeto de Lei n' 3.158/89,
que "dispõe sobre os profissionais de saúde quanto à
aplicação do parágrafo 2' do art. 17 das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal".
Ramos. Relator: Deputado Geraldo Campos. Parecer:
Pela aprovação do projeto com adoção de uma emenda.
Em discussão usaram da palavra os Senhores Geraldo
Campos e Jofran Frejat. Em votação, o parecer foi
aprovado por unanimidade. 6) Projeto de Lei n'
3.378/89, que "Dispõe sobre a regularização na administração pública da situação dos servidores desviados de
função e dá outras providências". Autor; Deputado
Paulo Ramos. Relator: Deputado Geraldo Campos. Parecer: Pela aprovação do projeto. Em discussão, usou
da palavra o Sr. Geraldo Campos. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 7) Projeto de Lei
n' 2.133/89, que "dispõe sobre a Gratificação Extraordinária dos membros da Defensoria de Ofício da Justiça
Militar e dá outras providências". Autor: Superior Tribunal Militar. Relator: Deputado Paulo Zarzur. Parecer: Pela aprovação do projeto. Em discussão, usou
da palavra o Relator. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta dos trabalhos
e, sem que nenhum dos presentes quisesse fazer o uso
da palavra, o Sr. Presidente encerrou a reunião às doze
horas e cinco minutos. E, para constar, eu, Ronaldo
de Oliveira Noronha, Secretário, lavrei a presente Ata
que, depois de lida, aprovada e assinada pelo Sr. Presidente, será enviada à publicação.

COMISSÃO DE SERViÇO PÚBLICO
Ata da 13' Reunião Ordinária,
realizada em 25·10·89
Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e cinco
de outubro de mil novecentos e oitenta e nove, reuniu-se
na sala n' 15 do Anexo n, este Órgão Técnico, presentes
os Senhores Deputados: Irma Passoni (Presidenta), Floriceno Paixão, Jofran Frejat, Francisco Küster, Aristides Cunha, Gidel Dantas, Sadie Hauache, Luiz Marques, Carlos Vinagre, Átila Lira, Geraldo Campos, Célio de Castro, Paulo Zarzur, Humberto Souto, Nasser
Almeida, Renato Vianna, Hélio Rosas, Mário de Oliveira, Feres Nader e Iberê Ferreira. Abertos os trabalhos foi dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,
a requerimento do Sr. Deputado Carlos Vinagre e, em
votação, foi aprovada por unanimidade. Não havendo
expediente a ser lido a SI' Presidenta passou a seguinte
ORDEM DO DIA: 1) Projeto de Lei n' 2.075/89 que,
"Dispõe sobre a maior e menor remnnerações dos fnncionários públicos, regulamentando o art. 37, inciso XI,
da Constituição". Autor: Deputado José Camargo. Relator: Deputado Carlos Vinagre. Parecer: Pela rejeição
do projeto. Em discussão, usaram da palavra os Senhores: Carlos Vinagre, Francisco Küster e Jofran Frejat.
Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.
(A Senhora Irma Passoni passou, então, a Presidência
ao Sr. Carlos Vinagre). 2) Projeto de Lei n' 3.306/89,
que "dispõe sobre gratificações a serem concedidas aos
servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, e dá

Ata da 14' Reunião Ordinária,
realizada em 6.12·89
Ás dez horas e vinte e cinco minutos do dia seis
de dezembro de mil novecentos c oitenta e nove, reuniu-se na sala n' 15 do Anexo II este Órgão Técnico,
presentes os Senhores Deputados: Irma Passoni (Presidenta), Jofran Frejat, Carlos Vinagre, Nosser Almeida,
Chagas Duarte, Paulo Zarzur, Hélio Rosas, Átila Lira,
Floriceno Paixão, Francisco Küster, Sólon Borges do,s..
Reis, Gidel Dantas, Geraldo Campos, João Natal, Aristides Cunha, José Freire e Theodoro Mendes. Abertos
os trabalhos foi dispensada a I"itura da Ata da reunião
anterior a requerimento do Sr. Deputado Carlos Villagre e, em votação., foi aprovada por unanimidade. N~o
havendo expediente a ser lido a Sr' Presidenta passou
à seguinte ORDEM DO DIA: 1) Projeto de Lei Complementar n' 60/89, que "disciplina os limites das despesas
com o funcionalismo público na forma do art. 169 da
Constituição". Autor: Deputada Rita Camata. Relator:
Deputado Nosser Almeida. Parecer: Pela aprovação
do projeto. Em discussão, usaram da palavra os Senhores Francisco Küster, Chagas Duarte, Aristides Cunha,
Carlos Vinagre e Nosser Almeida. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 2) Projeto de Lei
n' 8.317/86 que "altera a composição do Tribunal Reginal do Trabalho da 4' Região, cria cargos e dá outras
providências". Autor: Tribunal Superior do Trabalho.
Relator: Deputado Theodoro Mendes. Em discussão,
usaram da palavra os Senhores Carlos Vinagre e Francisco Küster. Em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade. Esgotada a pauta dos trabalhos e, sem
que nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra,
a Sr' Presidenta suspendeu a reunião para que a Ata
fosse lavrada. Reabertos os trabalhos procedeu-se a
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sua leitura e, em votação, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Sr' Presidenta
agradeceu a colaboração dos Senhores Deputados e
dos funcionários da Comissão e encerrou a reunião às
dez horas e cinqüenta e cinco minutos. E para constar
eu RONALDO DE OLIVEIRA NORONHA, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de assinada
pela Sr Presidenta será enviada à publicação.
COMISSÃO DE TRABALHO
31' Reunião Ordinária
Aos seis dias do mês de dezembro de mil e novecentos
e oitenta e nove, às onze horas e trinta minutos. em
sua Sala n' 11. do Anexo lI. reuniu-se esta Comissão
de Trabalho. sob a presidência do Senhor Deputado
CARLOS ALBERTO CAÓ, Presidente, presentes os
seguintes Senhores Deputados: Júlio Costamilan. Edmils0':l Valentim, Alexandre Puzyna. Jorge Uequed.
FrancIsco Amaral, José da Conceição. José Tavares.
Jones Santos Neves, Lúcio Alcântara. Mendes Thame.
Osmar Leitão. Célio de Castro. Geraldo Campos. Nelton Friedrich, Mello Reis. Lysâneas Maciel, Domingos
Leonelli, Osvaldo Sobrinho. Nilson Gibson, João Paulo
e Augusto Carvalho. Dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, o Senhor Presidente deu início à sessão comunicando que pretende votar amanhã. dia
07-12-89. o Projeto de Lei n" 991/88. sobre Seguro Desemprego. de autoria do Senhor Jorge Uequed. cujos
anexos - Projeto de Lei n" 1.922/89, do Sr. Paulo Paim
e o Projeto de Lei n" 2.250/89, do Sr. José Serra obrigaram duas correntes desta Casa e setores do Governo a fazer um acordo. para que a matéria seja votada
ainda este ano. Em seguida, o Sr. Prcsidente designou
o Sr. Osmar Leitão para relatar o projeto e cntregar
seu parecer até às 16 horas de hojc à Secretaria da
Comissão c teceu comcntários sobrc o adiamento da
votação do anteprojeto que dispõe sobre Organização
Sindical. A seguir, foram apreciadas as seguintes.proposições: 1) PROJETO DE LEI N" 7.942/86, do Senado
Federal. que "introduz alterações no art. 17 da Lei
n" 5.107, de 13 de setembro de 1986. alterada pelo
Decreto-Lei n" 20, de 14 de novembro de 1986". Relator: Deputado Augusto Carvalbo. Parecer: Pelo arquivamento, por prejudicialidadc. Em votação, foi APROVADO UNANIMEMENTE o parecer do Relator. 2)
MENSAGEM N" 114187. do Poder Executivo, que
"submete à consideração do Congrcsso Nacional os textos das Recomendações em ancxo, adotadas pela Conferência Internacional do Trabalho. em diversas sessões, no período de 1979 a 1984." relator: Deputado
Nelton Friedrich. Parecer: Pela Aprovação. Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do Relator.
3) MENSAGEM N' 158/87, do Poder Executivo, que
"submete à consideração do Congresso Nacional o texto
das Recomendações adotadas pela Conferência Inter. nacional do Trabalho, em diversas sessões, no período
de 1974 a 1978". Relator Deputado Nelton Friedrich.
Parecer: Pela Aprovação. Em votação. foi APROVADO UNANIMEMENTE o parecer do Relator. 4)
PROJETO DE LEI N" 1.102/88, do Sr. Francisco Amaral, que "veda a dispensa de emprego sindicalizado nas
condições que especifica". Relator: Deputado Osmar
Leitão. Parecer: Pela Aprovação, nos termos do Substitutivo que apresenta. Em votação, foi APROVADO
UNANIMEMENTE o parecer do Relator. 5) PROJETO DE LEI N" 1.326/88, do Sr. Jorge Arbage, que
"regulamenta o disposto no inciso XVI do artigo 7"
o extraordinário". Relator: Deputado Jorge Uequed.
Parecer: Pela Aprovação. Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do Relator. 6)PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR N' 68/89; do Sr. Gonzaga Patriota, que dispõe o salário-fámilia aos segurados do
programa de Assistência ao Trabalhador Rural". Relator Deputado Célio de Castro. Parecer: Pela Aprovação. Em votação, foi Aprovado unanimeménte o parecer do Relator. 7) PROJETO DE LEI N" 1.864189,
da Sra. Rita Camata, que "Dá nova redação ao art.
392 da Consolidação das Leis do Trabalho". Relator:
Deputado José Tavares. Parecer: Pela Aprovação: Em .
votação, foi APROVADO UNANIMEMENTE o parecer do Relator. 8) PROJETO DE LEI N' 2.483/89,
da Sra. Rita Camata, que "revigora o artigo 454 da
Consolidação das Leis do Trabalho, com nova redação"; Relator: Deputado Jones Santos Neves. parecer:
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Por novo exame da Comissão de Constituição ê Justiça
e Redação. Em votação, foi APROVADO UNANIMEMENTE o parecer do Relator.. 9) PROJETO DE
LEI N' 2.643/89, do Sr. Jorge Arbage, que "dá nova
redação ao item II do art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho". Relator: Deputado Jones Santos
Neves. Parecer: Pela Rejeição. Em votação, foi APROVADO UNANIMEMENTE o parecer do Relator. 10)
PROJETO DE LEI N' 3.056189, do Sr. José Elias,
que "dá no\'a redação ao artigo 19 da Lei n' 7.729,
de 16 de janeiro de 1989, para especificar como sendo
a Junta de Conciliação e Julgamento de Dourados, Estado de mato Grosso do Sul". Relator: Deputado Mello
Reis. Parecer Pela Aprovação. Em votação, foi APROVADO UNANIMEMENTE o parecer do Relator. 11)
PROJETO DE LEI N' 4.214, de 1984, do Senado Federal, que "Autoriza a emissão especial de selos em benefícios dos trabalhadores desempregados". Relator: Deputado Jones Santos Nevcs. Parecer: Pela Aprovação.
nos termos do Substitutivo da Comissão de Constituição
e Justiça e redação. Em votação, foi APROVADO
UNANIMEMENTE o parecer do Relator. 12) PROJETO DE LEI N' 7.509/86. do Senado Federal, que
"dá nova redação ao "caput" do art. 224 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei n" 5.452, de I' de maio de 1943". Relator:
Deputado Augusto Carvalho. Parecer: pelo Arquivamento, por prejudicialidade. Em votação, foi APROVADO UNANIMEMENTE o parecer do relator. 13)
PROJETO DE LEI n' 167/87, do SI. Wagner Lago,
que "dispõe sobre a verba honorária nos processos em
que o Jldvogado é empregado da parte". Relator: Deputado Atila Lira. Parecer: Pela Aprovação. Em votação,
foi APROVADO UNANIMEMENTE o parecer do
Relator. 14) PROJETO DE LEI N" 1.518/89, do Sr.
Geovani Borges, que "Acrescenta parágrafo único ao
.artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho". Relator: Deputado Sérgio carvalho. Parecer: Pela Aprovação. Em votação, foi APROVADO UNANIMEMENTE o parecer do Relator. 15) PROJETO DE DECRETO LEGISLAIIVO N' 42/89, da Comissão de relações
Exteriores, que' "aprova o texto do Acordo para Cooperação Técnica com outros países da América Latina
e da África entre o Brasil e a Organização Internacional
do Trabalho (OlT), concluído em Genebra, em
29-6-87". Relator: Deputado Lysâneas Maciel. Parecer:
Pela Aprovação, nos termos da Emenda que apresenta.
Em votação, foi APROVADO o parecer do relator.
O Senhor Júlio Costamilan absteve-se de votar. Nada
havendo a tratar, às doze horas e trinta minutos, o
Senhor Presidente encerrou a presente reunião e, para
constar, eu, Izaías Félix Teixeira Barbosa, Secretário
Substituto, lavrei a presente Ata que. depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente Deputado Carlos Alberto Caó; Presidente.

são, fizeram uso da palavra os Senhores Deputados:
Jones Santos Neves, Edmilson Valentim, José da Conceição, José Tavares, Augusto Carvalho, Lysâneas Maciel, Domingos Leonelli, .loão Paulo, Geraldo Campos
e Célio de Castro. O Senhor Presidente acatou a sugestão do Senhoor Célio de Castro, de votar em bloco
o parecer do relator e, título por tít.ulo, o Substitutivo.
Encerrada a fase dc discussão, o Senhor Presidente
passou à votação: 1) Emcnda dc autoria dos Srs. Lysâneas Maciel c Domingos Leonelli, que modifica o item
lI, do art. 3", do Título n· 1 do Substitutivo. Em vot.ação,
foi REJEITADA, contra os votos dos autores. 2)
Emenda de autoria dos Srs. João Paulo e José da Conceição que modifica o parágrafo único, do art. 8". do
Título n' 1 do Substitutivo. Em votação, foi APROVAnA UNANIMEMENTE. 3) Emenda, de autoria
dos Srs. João Paulo e Jones Santos Neves que, modifica
o ~ 3", do art. 18, do Título n" 4 do Substitutivo. Em
votação, foi APROVADA UNANIMEMENTE. O
projeto foi aprovado com duas emendas modificativas
que serão inseridas no Substitutivo do Rclator. Esgotada a pauta dos trabalhos e nada mais havendo a tratar,
às treze horas e trinta minutos, o Senhor Prcsidentc
rrou a presente reunião e, para constar, eu, Izaías Félix
Teixeira Barbosa, Secretãrio, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Deputado Carlos Alberto Caó, Presidente.

32' Reunião Ordinária
Aos sete dias do mês de dezembro de um mil e novecentos e oitenta e nove, às dez horas e trinta e cinco
minutos, em sua Sala n' lI, do Anexo lI, reuniu-se
esta Comissão de Trabalho, sob a prcsidêneia do Senhor
Deputado CARLOS ALBERTO CAÓ, Presidente.
presentes os seguintes Senhorcs Deputados: Júlio Costamilan, Edmilson Valent.im, Jorge Uequed. José da
Conceição. José Tavares, Jones Sant.os· Neves, Osmar
Leitão, Célio de Castro. Geraldo Campos, Meno Reis,
Lysâneas Maciel. Roberto Augusto. Domingos Leonelli. João Paulo, Augusto Carvalho, Osvaldo Sobrinho,
Átila Lira, Mário Lima e João de Deus Antunes. Dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, o Senhor
Presidente deu início à sessão colocando em votação
os seguintes projetos constantes da pauta: I) PROJETO
DE LEI N" 1.417188. do Senado Federal, que "Clia
Conselhos Federal e Regionais de Economistas Domésticos, regula seu funcionamento e dá outras providências". Relator Deputado Júlio Costamilan. Parecer: Pela Aprovação. Em votação, foi APROVADO UNANIMENTE o parecer do Relator.
2) PROJETO DE LEI N' 991/88 (Anexo os de n"
1.922/89 e 2.250/89) do Sr. Jorge Uequed, que "Disciplina a concessaão do seguro-desemprego, na forma
que especifica e determina outras providências". Relator: Deputado Osmar Leitão. Parecer: pela Aprovação,
nos termos do Substitutivo que apresenta. Em discus-

COMISSÁO DE TRANSPORTES
24' Reunião Ordinária, realizada em 6-12-89
Às dez horas e vinte minutos do dia seis de dezembro
de mil novecentos e oitenta e nove, na sala mimero
treze do Anexo lI, reuniu-se a Comissão de Transportes
da Câmara dos Deputados. Presentes os Senhores Deputados: Darcy Pozza (Presidente), Jorge Arbage, Alziro Gomes, Sérgio Werneck. Alexandre Puzyna, Dalton
Canabrava, Denisar Arneiro, Gidel Dantas, José Fernandes, Júlio Campos, Lael Varella, Lézio Sathler, Mário Martins, Mauro Campos, Mauro Miranda, Paulo
Roberto, Rubem Branquinho, José Carlos Grecco,
Eliel Rodrigues, .Ézio Ferreira, Luiz Leal e Costa Ferreira. Abertos os trabalhos, foi dispensada a leitura
da Ata da reunião anterior, nos termos regimentais.
O SI. Presidente fez a leitura do expediente. que constou de convite recebido da Associação Nacional de
Transportes Públicos (ANTP), para o evento "Os Presidenciáveis e as Soluções para o Transporte", dia seis
de dezembro, em São Paulo; e de uma Carta Pública
do Movimento Pró-Duplicação da BR-1l6 sobre a duplicação da Rodovia Regis Bittencourt. ORDEM DO
DIA: 1) -'- PROJETO DE LEI N' 2.062 /89 - do Sr.
Valdir Colatto - que "acrescenta parágrafo ao artigo
3" da Lei n' 7.712, de 22 de dezembro de 1988, estabelecendo a validade de trinta dias para os selos de pedágio". Relator: Deputado Dalton Canabrava. Parecer:
pela rejeição. O Relator fez a leitura do parecer. Discutiu a matéria o Deputado Dt~nisar Arneiro. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o parecer do relator.
2) - PROJETO DE LEI N" 3.287/89 - do Sr. Francisco Amaral - que "autOliza os táxis a portarem painéis publicitários fixados no teto". Relator. Deputado
Rubcm Branquinho. Parect,r: pela aprovação. O Relator fez a leitura do parecer. Discutiram a matéria os
Deputados Dalton Canabrava e Mário Martins. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
relator. 3) - PROJETO DE LEI N" 2.658/89 - do
Sr. Leonel Júlio - que "dispõe sobre a desmontagem
de veículos automotores e dá outras providências". Relator: Deputado Lael Varella. Parecer: pela aprovação,
com três emcndas. O Dcputado Lael Varella, relator,
fez a leitura do parecer. Discutiram a matéria os Deputados Paulo Roberto, Lael Varella, Sérgio Werneck.
Rubem Branquinho, Denisar Arneiro, Lézio Sathler
e Eliel Rodrigues. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. 4) - PROJETO DE LEI
N" 1.125/88 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "inclui
ligação ferrroviária de Pernambuco na relação descritiva das ferrovias do Plano Nacional de Viação. instituído pela Lei n" 5.917, dc 10 de setembro de 1973".
Relator: Deputado Paulo Roberto Matos. Parecer: pela
aprovação. O Relator fez a leitura do parecer. Discutiram a matéria os Deputados Eliel Rodrigues, Sérgio
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Werneck, Dalton Canabrava -e'Denisar' Arneiro. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
relator. 5) - PROJETO DE LEI N' 1.793/89 - do
Sr. Tadeu França - que "acrescenta parágrafo ao artigo
1° da Lei n' 7.408, de 1985, que permite a toleância
de 5% (cinco por cento) na pesagem de carga em veículos de transporte". Relator: Deputado Denisar Arneiro. Parecer: pela rejeição. O Deputado Denisar Arneiro, Relator, fez a leitura do parecer. Discutiram a matéria os Deputados Lael Varella, Sérgio Werneck, Lézio
Sathler e Denisar Arneiro. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer do relator. 6) - PROJETO
DE LEI N' 2.296189 - do SI. José Carlos Grecco que "dispõe sobre o "Dia do Ferroviário". Relator:
Deputado José Fernandes. Parecer: pela aprovação.
O Sr. Relator fez a leitura do parecer. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o parecer do relator.
Esgotada a pauta constante da Ordem do Dia, o Sr.
Presidente agradeceu a presença dos Deputados, convidando os S1's. Parlamentares para a reunião do dia sete
do corrente, com a presença do Diretor-Geral do De·
partamento Nacional de Trânsito e do CoordenadorGeral do Registro Nacional de Veículos Automotores,
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encerrando a reunião às doze horas dez minutos. Deixaram de comparecer os Deputados José Santana de
Vasconcellos, Antônio PeIOsa, Brandão Monteiro, Carlos Benevides, Ernesto Gradella, Joaquim Sucena, José
Carlos Vasconcellos, Luiz Marques, Max Rosenmann,
Mendes Botelho, Paulo Mincarone, Roberto Vital, Simão Sessim c Stélio Dias. E, para constar, eu Iole Lazzarini, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assianda pelo Sr. Presidente.
25' Reunião Ordináril\realizada em 7·12·1989
Às dez horas e trinta é cinco minutos do dia sete
de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove, na
sala 13 do Anexo II, reuniu-se a Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados. Presentes os Srs.
Deputados: Darcy Potza (Presidente), Alexandre Puzyna, Denisar Ameiro, Joaquim Sucena, Lael Varella,
Lézio Sathler, Mário I, Martins, Luiz Marques, Mauro
Campos, Mauro Miran,da, Paulo Roberto e Simão Sessim. Abertos os trabalhos, foi dispensada a leitura da
Ata da reunião anterior, nos termos regimentais. ORDEM DO DIA: Comparecimento do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Trânsito -DENATRAN,
Dr. NERVAL FERREIRA BRAGA FILHO, e do

Terça-feira 12

15239

I,

Coordenador-Geral do Registro Nacional de Veículos
Autolljotores-RENAVAM, DI. MARCUS VINICIUS
CARVALHO. Estes, com a palavra, fizeram ampla
exposição sobre "PROJETO RENAVAM E PLACA
ÚNICA". Interpelaram os Srs. palestrantes os Srs. Deputados': Mauro Campos e' Mário Martins. A seguir,
sem que nenhum dos presentes quisesse fazer uso da
palavra, 'o Sr. Presidente agradeceu a presença dos conferencistl!-s, dos Deputados e demais autoridades, convidando a todos para a pr6xima reunião ordinária, dia
treze do corrente, encerrando a reunião às onze horas
e cinqüenta minutos. As notas gravadas, depois de traduzidas, passarão a fazer parte desta Ata. Deixaram
de comparecer 05 Deputados Jorge Arbage, Sérgio
Werneck, José Santana de Vasconcelos, Alziro Gomes,
Antonio Perosa, Brandão Monteiro, Carlós Benevides
Dalton Canabrava, Ernesto Gradella, Gidel Dantas:
José Carlos Vasconcelos, José Fernandes, Júlio Campos, Max Rosenmann, Mendes Botelho, Paulo Mincarone, Roberto Vital, Rubem Branquinho e Stélio Dias.
E, para constar, eu lole Lazzarini, Secretária, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Sr. Presidente.

MESA - - - - - - - - - - - - . - - - - , .
Presidente:
PAES DE ANDRADE (PMDB)
1" Vice-Presidente:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)

29 Vice-Presidente:
WILSON CAMPOS (PMDB)

1. 0 Secretário:
LUIZ HENRIQUE (PMDB)
2-,' Secretário:
EDME TAVARES (PFL)
3" Secretário:
CARLOS COTTA (PSDB)
49 Secretário:
RUBERVAL PILOTTO (PDS)

Suplentes:
FERES NADER (PTB)
FLORICENO PAIXÃO (PDT)
ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN)
JOSÉ MELO (PMDB)

LIDERANÇAS
PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRÃSILEIRO
-PMDB-

PARTIDO DA RECONSTRUÇÃO
NACIONAL
-PRN-

Vice-Líderes

ROBERTO FREIRE
Vice·Líderes

Vice-Líder

José Tavares
José Ulisses de Oliveira
Jutahy Júnior
Maguito Vilela
Marcos Queiroz
Maurício Pádua
Renato Vianna
Rospide Neto
..RuyNedel
Sérgio Spada
Tidei de Lima

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
-PFLLíder

Hélio Costa

Atnaldo Faria de Sá
Nelson Sabrá

PARTIDO TRABALI:IISTA
BRASILEIRO
-PTB_

Vice-Líderes
Sólon Borges dos Reis
Roberto Jefferson

Valmir Campelo,
Osvaldo Sobrinho

Líder
EUCLIDES SCALCO

João Paulo Pires

PARTIDO LIBERAL
-PL-

Robson Marinflo
Virgildásio de Senna
José Costa

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA
-PDTLíder

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR
Líder
ISMAEL WANDERLEY

ADOLFO OLIVEIRA
Marcos Formiga

Yice-Líderes
Ricardo Izar

ROBERTO BALESTRA
Vice-Líderes

Líder
João Cunha

PARTIDO DO POVO BRASILEIRO
-PPB-

PARTIDQ SOCIALISTA
BRASILEIRO
-PSBLíder
JOÃO HERRMANN NETO

Lvsâneas MadeI
Carlos Cardinal

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDSLíder

Vice-Líder
Ademir Andrade

Líder

Vice-Líderes

HAROLDO LIMA
Vice.Líder
Aldo Arantes

PARTIDO LIBERAL PROGRESSISTA
----:-PLPLíder
UBIRATAN SPINELLI

PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA
-PRP-

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
-PCdo B-

AMARAL NETTO
Aécio de Borba'
Bonifácio de Andrada

Líder
Leonel Júlio

Gidel Dantas'

VIVALDO BARBOSA

José Lourenço
Gerson Peres

Líder
CESAR CALS NETO

Líder

José Guedes
Maria de Lourdes Abadia
Elias Murad

Vice-Líderes
Luiz Salomão
Artur Lima Cavalcante

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
-PSD-

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
-PST-

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
-PDC-

Vice-Líderes

Líder
Francisco Rolim

~PTR~

Vice-Líderes

Líder

PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA
-PSDB-

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
-PSC-

Vice-Líder

PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT':"":'

Paulo Delgado

Augusto Carvalho

Aristides Cunha

PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO

Erico Pegoraro
Annibal Barcellos._,
Luiz Eduardo
Sandra Cavalcanti
. Osvaldo Coelho

Fernando Santana

Líder
GASTONE RIGHI

Líder

RICARDO FIUZA
Vice-Líderes
Jesus Tajra
Iberê Ferreira
Stélio Dias
Paes Landim
José Lins
Jofran Frejat

Líder

Líder
RENAN CALHEIROS

Líder
IBSEN PINHEIRO
Genebaldo Correia
Fábio Raunhcitti
Antônio Britto
Bete Mendes
Carlos Vinagre
Dalton Canabrava
'Fernando Velasco
Firmo de Castro
Francisco Amaral
Jorge Leite
Jorge Medauar
José Geraldo

PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO
-PCB-

Líder
ADHEMAR DE BARROS FILHO

PARTIDO COMUNITÁRIO NACIONAL
-PCNLíder
Edivaldo Holanda

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL
Presidente: José Egreja - PTB - SP
Vice-Presidentes: Rodrigues Palma - PTB - MT
Nestor Duarte - PMDB - BA
Jonas Pinheiro - PFL - MT

Antônio de Jesus
Celso Dourado
Del Bosco Amaral
Hilário Braun
Iturival Nascimento
Ivo Cersósimo
Ivo Mainardi
Jorge Vianna
J ovanni Masini
Lélio Souza
Marcos Quciroz

Titulares
PMDB
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Neuto de Conto
Nyder Barbosa
Raul Belém
Rosa Prata
Rospide Netto
Santinho Furtado
Valdir Colatto
Waldyr Pugliesi

PFL
Jacy Scanagatta
Jales Fontoura
Jonas Pinheiro
Lael Varella
Vinícius Cansanção

Alcides Lima
Alércio Dias
Alysson Paulinelli
Erico Pegoraro
Francisco Coelho
Iberê ferreira
PSDB
Adroaldo Streck
Edmundo Galdino

PDT
Chico Humberto

2 Vagas

Roberto Torres
PT

2 Vagas
PDC

PDS
Osvaldo Bender
PDT
Nelson Aguiar

Amaury Müller
Carlos Cardinal
PTB
Jayme Paliarin
José Egreja

Rodrigues Palma
PT

Antonio Marangon

João Paulo
PDC

Paulo Mourão

PL
Oswaldo Almeida
PC do B
Aldo Arantes

PSDB

Afif Domingos
PC do B

Alexandre Puzyna
Antônio Câmara
Doreto Campanari
Fausto Fernandes
Genésio Bernardino
Geraldo Bulhões
Geraldo Fleming
João Maia
João Rezek
José Amando
José Freire

PSB

Gilson Machado
Humberto Souto
Luiz Marques
Maurício Campos
Narciso Mendes
PSDB 1 Vaga

Cristina Tavares
Juarez Marques Batista

Saulo Queiroz
Ziza Valadares
PDS

Eurico Ribeiro
Mello Reis

Carlos Alberto Caó
Miro Teixeira

Secretário: Mariza da Silva Mata
Ramais: 69U2 - 6903

COMISSÃO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Antonio Gaspar - PMDB - MA
Vice-Presidentes: José Costa - PMD-B - AL
Álvaro Valle - PL - RJ
Arolde de Oliveira - PFL - RJ
Títlllares
PMDB

Telmo Kirst

PT
PDC

Sotero Cunha
PL
Flávio Rocha
pedo B
PSB
1 Vaga
Secretária: DC!zuíte M. A. do Vale
. Ramal: 6906

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

Gumercindo Milhomem

'Horácio Ferraz
Jorge Hage

Fernando Lyra
PTB

PSDB
PT

Florestan Fernandes
PDC
Eduardo Siqueira Campos

Juarez Marques Batista
Sigmaringa Seixas
PDS

Bonifácio de Andrada
Gerson Peres

Álvaro Valle
PC do B

Brandão Monteiro
Doutel de Andrade

PSB

Benedicto Monteiro
Gastone Righi

Eduardo Bonfim

Ibrahim Abi-Ackel
PDT
Silvio Abreu
PTB

José Carlos Sabóia

Roberto Torres
PT

SlIp\elltes
PMDB
Airton Sandoval
Antero de Barros
Francisco Amaral
Joaei Góes

2 Vagas

Féres Nader

Roberto Jefferson

PDT

Ervin Bonkoski
JoséElias

Carrel Benevidcs
Gastone Righi

Presidente: Nelson Jobim - PMDB - RS
Vice-Presidentes: João Natal - PMDB - GO
Jorge Medauar - PMDB -oBA
Bonifácio de Andrada - PDS MG
Titulares
PMDB
,
Michel Temer
Arnaldo Moraes
Nelson Jobim
Bernardo Cabral
Nilson Gibson
Carlos Vinagre
Osvaldo Macedo
Harlan Gadelha
Plínio Martins
Hélio Manhães
Renato Vianna
João Natal
Rosário Congro Neto
Jorge Medauar
Sérgio Spada
José Dutra
Theodoro Mendes
José Tavares
Tito Costa
Leopoldo Souza
Mendes Ribeiro
PFL
Francisco Benjamim
Alovsio Chaves
Jairo Carneiro
Cosía Ferreira
Messias Góis
Dionísio Hage
Ney Lopes.
Eliézer Moreira
'àscar Corrêa
Evaldo Gonçalves
Paes Landim

Gersou Peres

Lysâneas Maciel
Luiz Salomão

Carlos Cardinal
PTB

Lídice da Mata

Aloísio Vasconcelos
Manoel Mota
Antonio Britto
Maurício Fruet
Antonio Gaspar
Maunlio Ferreira Lima
Bete Mendes
Matheus Iensen
Domingos JuvenIl
Nilso Sguarezi
Eliel Rodrigues
Onofre Corrêa
Henrique Eduardo Alves
Ronaldo Carvalho
Ivo Cersósimo
.Rosário Congro Neto
Tidei de Lima
José Carlos Martinez
José Costa
José Ulíssesde Oliveira
L!1iz Leal
PFL
José Camargo
Ângelo Magalhães
José Jorge
Arolde de Oliveira
Paulo Marques
Átila Lira
Paulo Pimentel
Eliézer Moreira
Pedro Ceolin
Enoc Vieira
Humberto Souto
PSDB'
Robson Marinho
Cristina Tavares
Vilson Souza
Koyo Iha
Antônio, Salim Curiati
Arnold Fioravante

1 Vaga

PDT

Raquel Capiberibe

PL

PFL
Antônio Ueno
Assis Canuto
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Dionísio Dal Prá

PDS
Darcy Pozza
Francisco Diógenes

Manuel Domingos

PDS

Suplentes
PMDB
José Tavares
José Viana
Maguito Vilela
Moisés Avelino
Onofre Corrêa
Percival Muniz
Raul Ferraz
Renato Bernardi
Ruy Nedel
Sérgio Spada

Moema São Thiago
\ Vaga

José Carlos Grecco
Nelton Friedrich

PL

PSB
José Carlos Sabóia

Júlio Campos
Narciso Mendes
Rita Furtado
Sadie Hauache
Sérgio Brito

Alysson Paulinelli
Christóvam Chiaradia
Erico Pegoraro
Eunice Michiles
Jalles Fontoura
Jesualdo Cavalcanti

João da Mata

Nelton Friedrich
Vicente Bogo

Adauto Pereira
Adylson Motta

PFL

PTB
José Elias
Osvaldo Sobrinho

Jones Santos Neves
10 Vagas

Renato Johnsson
Rita Camata

Virgtlio Guimarães

José Genoíno
Jorge Leite
Márcia Kubitschek
Osmundo Rebouças
Ralph Biasi

PDC
,José Maria Eymael
'Marcos Formiga

PL

PTB

PC doB
Aldo Arantes

PFL

PSB

PT

João Herrmann Neto

Afrísio Vieira Lima
Aluisio Campos
Antonio Mariz
Asdrubal Bentes
Francisco Sales
Genebaldo Correia
José Melo
Jovanni Masin;

PFL
Jesus Tajra
Jesualdo Cavalcanti
Narciso Mendes
Sarney Filho
2 Vagas

Airton Cordeiro
Alcides Lima
Benito Gama
Enoc Vieira
José Thomaz Nonô

PDC
Miraldo Gomes

Francisco Pinto
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
Ivo Lech
Jorge Uequed
Alysson Paulinelli
Alziro Gomes
Eliézer Moreira
Lúcio Alcântara

Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

Artenir Werner

José Luiz Maia

Nelson Aguiar

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PDC
Secretário: Jarbas Leal Viana
Ramais: 6930 - 6931

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

PL
Adol!', Oliveira
PC do B
Eduardo Bonfim
PSB
José Cárlos Sabóia
Secretário: Ruy Omar Prudência da Silva
Ramais: 6920 - 6921

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E
DO MEIO AMBIENTE
I'n"idcnte: Joaci Góes - PMDB - BA
Vice·Presidentes: Antonio Câmara - PMDB - RN
'F'ibio-Feldmann - PSDB - SP
Raquel Cândido - PDT - RO

(ierald" HlIlh(,cs
Jn:io tvLtía
José Melo

I'aul,\ Sídnei

Titulares
PMDB
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
SaJ1lir AChôa
Valdir Colatto

Presidente: Furtado Leite - PFL - CE
Vice-Presidentes: Dionísio Dal Prá - PFL - PR
AniJibal Barcellos --.:. PFL - AP
Ottomar Pinto - PMDB - RR
Titulares
PMDB
Antônio Câmara
Manoel' Moreira
Nyder Barbosa
Edivaldo Motta
Ottomar Pinto
Expedito Machado
Paulo
Sidnei
Francisco Pinto
Renato Vianna
Geraldo Fieming
2 Vagas
Haroldo Sanford
Anníbal Barcellos
Dionísio Dal Prá
Furtado Leite
Orlando Bezerra

Eunice MIl'hile,
(iandi .I.nnil

[ "bl<' Icllh""nn
(in.lldo Alckmin Filho

Raquel l '~illdidtl

Paulo Ramos

PFL
Antônio Ferreira
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Humberto Souto

Leonel Júlio
PT

José Genoíno

Domingos Juvenil
Fernando Velasco
Gilson Machado
Hélio Rosas

Mario Assad
Orlando Bezerra
Waldeck Ornei as
PSDB
Paulo Silva

Anna Maria Rattes
José Carlos Grecco
PDS

Myriam Portella

José Luiz Maia

Chico Humberto

Chagas Duarte
PTB

Roberto Augusto
PT

Lurdinha Savignon
Jairo Azi

Sérgio Carvalho

PDC

PDT

Presidente: Mário Assad - PFL - MG
Vice-Presidentes: Etevaldo Nogueira - PFL - MG
Raul Ferraz - PMDB - BA
Jairo Azi - PDC - BA
Titulares
PMDB
José Maranháo
Álvaro Antonio
Luís Roberto Ponte
Antônio Britto
Asdrubal Bentes
'Prisco Viana
Raul Ferraz
Chagas Neto
Ruy Nedel
Fernando Velasco
Vingt Rosado
Firmo de Castro
José Carlos Vasconcelos

PDT

Sotero Cunha

Eurico Ribeiro -

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO,
INTERIOR E ÍNDIO

PDC
Osvaldo Bender

Paulo Ramos

PDS
,"(l'ln!" (-acl"t(1l1i

Juarez Marques Batista

Carlos Virgílio

José Guedes

PDC

Secretária: Marci Ferreira Lopes
Ramais: 6998 - ' 7001

PDS

PSDB

Mendes Botelho

João da Mata (PDC)

PTB

J"f";1Il Frejat

César Maia

PDT
Paes Landim
Ricardo Izar
Sadie Hauache

ArnaJao Martins
José Guedcs

Farabulini Júnior

PDT

Marluce Pinto

PSDB

Júlio Campos
Sandra Cavalcanti
Waldeck Ornélas

Mello Reis

PTB

PFL

PFL
CláudlP ,,\ ila

Roberto Augusto

Paulo Mourão
Antônio Marangon

Ernesto Gradella

.JlIdel (jOl.:~

1 Vaga

Paulo Delgado

PT

Antúnin Cámara

Cunha Bueno

PT

Rodrigues Palma

Brandão Monteiro

1 Vaga

Joaquim Sucena

PTB

Ervin Bonkoski
Roberto Jefferson

PDS

Florestan Fernandes

PDT

1 Vaga

José Serra

Ary Valadão

Octávio Elísio

PTB

Lysâneas Maciel
Gonza-g" Patriota

PSDB
Antonio Perosa
Geraldo Campos

PT

PDS

Vicente Bogo
Vilson Souza

PDT

Aeeio Neves

PFL Narciso Mendes
Pedro Canedo
. Sarney Filho
PSDB

PDS
Adylson Motta
Jorge Arbage

Suplentes
PMDB
Manoel Moreira
Maria Lúcia
,uldurico Pinto
SVagas

Anna Mana Rattes
Carlos Mosconi

PSDB

Gilson Machado
Osmar Leitão
Sérgio Brito

Aloysio Chav.es
Antônio Ferreira
EilOC Vieira
Etevaldo Nogueira

Gumcrcindo Milhomem
Suplentes
PMDB
Lélio Souza
Manoel Mota
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Raimundo Bezerra
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago
6 Vagas

Sérgio Naya
3 Vagas

Paulo Zarzur
Valmir Campelo

Elias Murad

Suplentes
PMDB
Joaquim Haicke1
Mário de Oliveira
Milton Lima
Paulo Almada

Agassiz Almeida
Antônio de Jesus
Francisco Carneiro
Gabrie I Guerreiro
Gerson Marcondes
José Dutra

Snplentes
PMDB
Paulo Sidnei
Ronaldo Carvalhn
Valdir Colatto
Waldir Pugliesi
3 Vagas

PFl
Rita Camata
Simão Sessim
Ubiratan Spinelli

Cleonâncio Fonseca
Leur Lomanto
Luiz Marques
Manoel Castro
PSDB
Caio Pompeu
Fábio Feldman

Lézio Sathler

PDS
Eurico Ribeiro

Carlos Virgílio

PDr
1 Vaga

Raquel Cândido

prB
Milton Barbosa (PDC)

Valmir Campelo
PT

Arolde de Oliveira
Christovam Chiaradia
Cláudio Ávila
Iberê Ferreira

Koyu Iha
Vilson Souza
PDS

José Luiz Maia
Adauto Pereira

PDC
Gidel Dantas
Secretário: Benício Mendes Teixeira
Ramais: 6971 - 6072

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Airton Cordeiro - PFL - PE
Vice-Presidentes: Ézio Ferreira - PFL - PR
Osmundo Rebouças - PMDB CE
César Maia - PDT - RJ
Titulares
PMDB
Albérico Filho
Jorge Leite
Amilcar Moreira
'José Geraldo
Emani Bodrim
Lúcia Vânia
Fernando Bezerra Coelho
Luís Rolrerto Ponte
Fernando Gasparian
Marcelo Cordeiro
Francisco Carneiro
Milton Reis
Genebaldo Correia
Osmundo Rebouças
Geovah AmaranW"
Oswaldo Lima Filho
Hélio Duque
Ralph Biasi
Israel Pinhéiro
Roberto Brant
João Agripino
PFL
Airton Cordeiro
Ézio Ferreira
Gilson Machado
José Mendonça Bezcrra
José Moura
José Teixcira

José Thomaz Nonô
Luiz Eduardo
Ronaro Corrêa
Saulo Coelho
Vinicius Cansanção
PSDB

José Serra
Ronaldo Cesar Coelho

Virgildásio de Senna
I Vaga
PDS

Cunha Bueno
Delfim Netto

Felipe Mendes
PDT

Artur Lima Cavalcanti
César Maia

Márcia Cibilis Viana
PTB
Gastone Righi

Basílio Villani
Jayme Paliarin
PT

Vladimir Palmeira

Ernesto Gradella
PDC
José Maria Eymael
PL
Flávio Rocha

Osvaldo Bender
PDT

Amaurv Müller
Luiz Salomão

Bocayuva Cunha

PT
Virgílio Guimarães

I Vaga

PDC
José Gomes

Suplentes
PMDB
Marcos Queiroz
Max Rosenmann
Nelson Jobim
Paulo Mincarone
Rosa Prata
10 Vagas

Suplentes
PMDB
Mário Martins
Amilcar Moreira
Mauro Miranda
Daso Coimbra
Djenal Gonçalves
Messias Soares
Plínio Martins
Henrique Eduardo Alves
Roberto Vital
José da Conceição
11 Vagas
PFL

PSDB

PC do B

PDS
Adylson Motta
Aécio de Borba

PSB

1 Vaga
Secretária: Maria Laura Coutinho
Ramais: 7016 - 7019

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO,CULTURA,
ESPORTE E TURISMO
Presidente: Ubiratan Aguiar - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Celso Dourado - PMDB - BA
Jorge Hage - PSDB - BA
Florestan Fernandes - PT - SP
Titulares
PMDB
Afrísio Vieira Lima
José Freire
Agassiz Almeid~
José Maranhão
Bete Mendes
Maguito Vilela
Celso Dourado
Márcia Kubitschek
Chagas Neto
Márcio Bra2a
Fausto Fernandes
Mauro Sampaio
Flávio Palmier da Veiga
Renato Bernardi
Rita Camata
Gerson Vilas Boas
Hélio Rosas
Sérgio Spada
Iranildo Pereira
Ubiratan Aguiar
Joaquim Haickel
PFL
19ripino de Oliveira Lima
Atila Lira
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Eraldo Tinoco
Evaldo Gonçalves

Jesualdo Cavalcanti
José Queiroz
Luiz Marques
Osvaldo Coelho
Pedro Canedo

PSDB
Jorge Hage
Octávio Elísio

PDT
Fernando Lyra
Floriceno Paixão
PTB

PDT
Márcia Cibilis Viana
Nelson Aguiar

Tadeu França

PT

Jofran Frejat
José Jorge

I Vaga

PDC
Jonival Lucas
PL
José Carlos Coutinho
PCdo B
Edmilson Valentim
PSB

1 Vaga

Secretária: Tasmânia Maria de Brito Guerra
Ramais: 6980 - 6977

COMISSÃO DE FINANÇAS
Presidente: Franeisco Dornelles - PFL - RJ
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL - RS
Fernando Bezerra Coelho - PMDB
-PE
José Serra - PSDB - SP
Titnlares
PMDB
José Freire
Arnaldo Martins
Luiz Alberto Rodrigues
Cid Carvalho
Fernando Bezerra Coelho
Moisés Pimentel
Osmundo Rebouças
Francisco Sales
Gonzaga Patriota
Roberto Brant
Irajá Rodrigues
Sérgio Naya
João Carlos Bacelar
PFL
Arnaldo Prieto
Benito Gama
Francisco Dornelles
Levy Dias

PTB
Fábio Raunheitti
Osvaldo Sobrinho

Gastone Righi

Gumercindo Milhomem

Eurico Ribeiro

Arnold Fioravante
Artenir Werner

Nelson Seixas

Benedicto Monteiro
Elias Murad

Manoel Castro
Mussa Demes
Rita Furtado
PSDB

Sólon Borges dos Reis

Francisco Küster
José Carlos Grecco

Paulo Delgado

Aécio de Borba

José

Ser~~

PDS

PT

Antônio Veno
Arnaldo Prieto

Paulo Silva
Robson Marinho

Antur da Távola
Moema São Thiago

Lídice da Mata

Florestan Fernandes

PFL

Ney Lopes
Orlando Pacheco
Rita Furtado
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho

Alceni Guerra
Alysson Paulinelli
Ângelo Magalhães
Erico Pegoraro
Lauro Maia
Manoel Castro

PL
José Luiz dc Sá

PDS

Ademir Andrade

PSB
João Herrmann Neto

Horácio Ferraz

Caio Pompeu
Hermes Zaneti

PSB

PCdo B

PTB

Fábio Raunheitti
Feres Nader

PC do B
Manuel Domingos

PL
Álvaro Valle
Lídice da Mata

PSDB

Antoniocarlos Mendes
Thame.
Dirce Tutu Quadros

Irma Passoni

Bosco França
Darcy Deitas
Firmo de Castro
José Costa
Luiz Soyer
Luiz Vianna Neto

Orlando Bezerra
Oscar Corrêa
Ricardo Izar

Felipe Mendes

PDT

PDC
César Maia

Jos~

Fernandes

PTB
Basílio Villani

Horácio Ferraz
PT

Luiz Gushiken
PDC

Carlos Vinagre
Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Arneiro
Haroldo Sabóia

Jonival Lucas
Suplentes
PMDB
Expedito Machado
Nvder Bãrbosa
Fernando Gaspanan
Oswaldo Lima Filho
João Natal
Sérgio Werneck
Iranildo Pereira
4 Vagas
Lúcia Vânia
Milton Reis
PFL
José Teixeira
Alceni Guerra
Cleonâncio Fonseca
Orlando Bezerra
Gandi Jamil
Sérgio Brito
José Lins

Alércio Dias
José Lins
Furtado Leite

Francisco Küster
Geraldo Campos
Felipe Mendes

Rose de Freitas

Basílio Villani
Luiz Gushiken
PDC

Victor Faccioni
PDT
Márcia Cibilis Viana

Chagas Duarte

Tarzan de Castro
Secretário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7025 - 7026

PTB
Leonel Júlio

COMISSÃO DE
Valmir Campelo

PDC
Miraldo Gomes
Secretária: Maria Julia Rabello de Moura

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
Titulares
PMDB
Irajá Rodrigues
José Geraldo
Maria Lúcia
Mário Lima
Nilso Sguarezi
Ottomar Pinto
·Percival Muniz
PFL
Benito Gama
João Alves
José Moura
José Tinoco

MINAS E ENERGIA

Ma

PT
Vladimir Palmeira

Presidente: Octávio Elisio - PSD B Vice-Presidentes: Antônio Perosa - PSDB - SP
Mário Lima - PSDB - BA
Aécio de Borba - PDS - CE
Titulares
PMDB
Eduardo Moreira
Mário Lima
Gabriel Guerreiro
Maurício Pádua
Genésio de Barros
Osvaldo Macêdo
João Resek
Paulo Almada
José Amando
Prisco Viana
Luiz Alberto Rodrigues
1 Vaga
Marcos Lima
PFL
Alcides Lima
Assis Canuto
Ézio Ferreira
Jales Fontoura

José Santana de
Vasconcellos
José Tinoco
Maurício Campos
PSDB

Antonio Perosa
Mauro Campos

Maluly Neto
Simão Sessim
Victor Fontana

Presidente: Bernardo Cabral - PMDB - AM
Vice-Presidentes: Márcia Kubitschek - PMDB - DF
Aloysio Chaves - PFL - PA
Adolfo Oliveira - PL - RJ
Titulares
PMDB
Afrísio Vieira Lima
Luiz Viana Neto
Antônio Mariz
Marcelo Cordeiro
Airton Sandoval
Márcia Kubitschek
Bernardo Cabral
Mattos Leão
Bosco França
Maurílio Ferreira Lima
Daso Coimbra
Maurício Fruet
Délio Braz
Melo Freire
Djenal Gonçalves
NaphtaliAlves de Souza
Haroldo Sabóia
Ulysses Guimarães
José Ulisses de Oliveira
Leopoldo Bessone
Luiz Soyer
PFL
Aloysio Chaves
Antônio Ueno
Enoc Vieira
Francisco Benjamim
Jesus Tajra
José Teixeira
PSDB

PDS

PDT

José Maurício
Marluce Pinto

Benedita da Silva

Telmo Kirst
PDT

Chagas Duarte

Sérgio Carvalho
PTB

Marluce Pinto

Valmir Campelo
PT

Paulo Delgado
PDC

Aloisio Vasconcelos
Arnaldo Martins
Carlos Benevides
Hilário Braun
[srael Pin.heiro
Maguito Vilela
Aloysio Chaves
Annibal Barcellos
Antônio Ferreira
Eraldo Tinoco

Virgílio Guimarães
PDC

PT
Tarzan de Castro

Vladimir Palmeira

PL
Adolfo de Oliveira

José Gomes

PDS
Ary Valadão

João de Deus Antunes
PT

PTB

Rose de Freitas

José Maurício
PTB

'Carrel Benevides
Ervin Bonkoski

PDC

Anna Maria Rattes
Dirce Tutu Quadros

Mcllo Reis

Adylson Motta
Francisco Diógenes

Victor Faccioni
PDT

Raquel Cândido

Jaime Santana
Moema São Thiago

Amaury Müller
Bocayuva Cunha

PDS
Aécio de Borba

Leur Lomanto
Oscar Corrêa
Osvaldo Coelho
Paulo Pimentel
Sarney Filho

Artur da Távola
Egídio Ferreira Lima

Octávio Elísio

Leonel Júlio

PSDB

Sotero Cunha

Farabulini Júnior
PT

Arnold Fioravante

Airton Sandoval
Aluízio Campos
Fernando Gasparian
Firmo de Castro
Fernando Santana
Gerson Marcondes

José Fernandes
PTB

PDS

Ramais: 6955 -

RELAÇÕES EXTERIORES

PDT
Brandão Monteiro

PSDB
Euclides Scalco
Ronaldo Cezar Coelho

Suplentes
PDS
PMDB
Bonifácio de Andrada
,Francisco Diógenes
João Agripino
PDT
José Carlos Vasconcelos
Samir Achoa
Bocayuva Cunha
Luiz Salomão
Tidei de Lima
4 Vagas
PTB
Benedicto Monteiro
José Elias
PFL
Leur Lomanto
PT
Mussa Demes
Antônio Marangou
Stélio Dias
1 Vaga
PDC
PSDB
José Maria Eymael
José Gu~des
Secretária: Állia Felício Tobias
Ramais: 6945 - 6947
PDS
Gerson Peres
COMISSÃO DE

Suplentes
PMDB

PFL

Neuto de Conto
Ottomar Pinto
Paulo Roberto
Walmor de Luca
4 Vagas
Jonas Pinheiro
Ronaro Corrêa
1 vaga

PSDB
Jayme Santana
Virgildásio de Senna·
Maria de Lourdes Abadia

PC do B
Eduardo Bonfim
PSB
Domingos Leonelli

Antonio Gaspar
Bete Mendes
Genésio de Bárros
Geovah Amarante
Hélio Duque
Hélio Rosas
Jor&.e Medauar

Suplentes
PMDB
Marcos Lima
Matheus Iensen
Mauro Sampaio
Michd Temer
Raul Belém
Rosário Congro Neto
Jorge Vianna

Santinho Furtado
Theodoro Mendes
3 Vagas

Leopoldo Souza
Luiz Alberto Rodrigues
Rubem Branquinho

Sigmaringa Seixas
Virgildásio de Senna

PL
PC do B

Abigail Feitosa

Antônio Britto
Bernardo Cabral
Dalton Canabrava

Snplentes
PMDB
Ivo Mainardi
Márcio Braga
Mattos Leão
15 Vagas

PTB

PT

1 Vaga
PDC

Roberto Balestra

Anníbal Barcellos
Arolde de Oliveira
José Teixeira
Júlio Campos
Lúcia Braga
Maurício Campos

Osmar Leitão
Paulo Marques
Saulo Coelho
Simão Sessim
1 Vaga

PL

Octávio Elísio
Vicente Bogo
PDS

PCdo B
Aldo Arantes
PSB
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 Lech - PMDB - RS
Arnaldo Faria de Sá - PJ - SP

Adylson Motta
Gerson Peres

Osvaldo Bender

PDT
Adhemar de Barros Filho
2 Vagas
.
PTB
José Egreja
Farabulini Júnior
João de Déus Antunes
PT
Antônio Marangon

Paulo Paim
PDC
I Vaga

PL
Oswaldo Almeida

Titulares
PMDB
Júlio Costamilan
José Viana
Messias Soares
Moisés Avclino
Raimundo Bezcrra
Raimundo Rezende
Ruy Nedel
Tidei dc Lima
Uldurico Pinto
Vingt Rosado
PFL

Alceni Guerra
Erico Pegoraro
Eunice Michiles
Gandi Jamil
Jesualdo Cavalcanti
Jolran Frejat

José Queiroz
Lauro Maia
Orlando Pacheco
Pedro Canedo
Sandra Cavalcanti

PSDB
AntonioCarlos Mendes Thame Célio de Castro
Carlo> Mosconi
Jorge Uequed

PC do B
Manuel Domingos
PSB
Francisco Rolim
Secretária: Maria lnêz Lins
Ramal: 6914

COMISSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Irma Passoni - PT - SP
Vice-Presidentes: Miro Teixeira - PDT - RJ
Carlos Vinagre - PMDB - PA
Aristides Cunha - PSC - SP

AI",ysio Teixeira
Aristides Cunha
'Carlos Vinagre
Hélio Rosas
João Natal
José Freire
Leopoldo Bessone

Carlos Virgt1io

Titulares
PMDB
Mário de Oliveira
Naphtali Alves de Souza
Paulo Zarzur
Theodoro Mendes
Wagner Lago
1 Vaga

Mussa Demes
Sadie Hauache
3 Vagas

Jalles Fontoura
Luiz Marques

PDT
Chico Humberto
Floticcno Paixão

Nelson Seixas

PSDB
Francisco Küster
Geraldo Campos

PTB
Joaquim Sucena

Aécio de Borba

PDT
Chagas Duarte

Roberto Jefferson

Lurdinha Savignon
PDC
1 Vaga
Secretário: Ronaldo de Oliveira Noro~ha
Ramais: 7011- 7012

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
Titulares
PMDB
Jorge Uequed
Alexandre Puzyna
Jones Santos Neves
Antero de Barros
Antônio Mariz
José da Conceição
Edmilson Valentim
José Tavares
Francisco Amaral
Júlio Costamilan
Geraldo Fleming
1 Vaga
Haroldo Sabóia
PFL
Eunice Michiles
Osmar Leitão
Lú~io AIc~ntara
Victor Trovão
Narciso Mendes
2 Vagas
PSDB
Célio de Castro
Geraldo Campos

Nelton Friedrich
PDS
Myriam Portella

Mello Reis
PDT

Lysâneas Maciel

Carlos Alberto Caó
PTB

Roberto Augusto

Mendes Botelho
PT
Paulo Paim

PDC
Farabulini Júnior (PTB)
Suplentes
PMDB
Mário LIma
Nilson Gibson
7 Vagas

Aloysio Teixeira
Edivaldo Motta
Haroldo Sanford
Luís Roberto Ponte
PFL
Átila Lira
Enoc Vieira

Nosser Almeida

Roberto Augusto

PT

"Pau lo Silva
PDS

Artenir Werner

1 Vaga

PTB

PFL

PDS
Antonio Salim Curiati
Ary Valadãó

Célio de Castro

PDC
Suplentes
PMDB
Osvaldo Macêdo
Renato Vianna
9 Vagas
PFL
Iberê Ferrcira
Jofran Frejat
2 Vagas .
1 Vaga
PSDB
Geraldo Alckmin Filho
1 Vaga
PDS
Jorge Arbage

Fábio Raunheitti

PSDB

Anna Maria Rattes
Geraldo Alckmin Filho

Marcos Formiga

Alarico Abib
Arnaldo Faria de Sá
Celso Dourado
Djenal Gonçalves
Doreto Campanari
Eduardo Moreira
Francisco Amaral
Genésio Bernardino
lranildo Pereira
Ivo Lech
Jorge Uequed

Antônio Ueno
Átila Lira
Eraldo Tinoco

PFL
Sólon Borges dos Reis

JOsé Genoíno

Alarico Abib
Álvaro Antônio

PSB

2 Vagas

José Egreja
Osvaldo Sobrinho

Irma Passoni
Jairo Carneiro

Edmílson Valentim

Cunha Bueno
PDT

PT

José Carlos Coutinho

PDS

Doutel de Andrade

Sólon Borges dos Reis

Feres Nader

PSDB

Artenir Werner
Ary Valadáo

Miro Teixeira

Floriceno Paixão
PTB

Jairo Azi
Messias Góis
Ney Lopes
Paes Landim
Ricardo Izar
1 Vaga

Hermes Zaneti
Maria dc Lourdes Abadia

PDT
João Paulo

PDC

PFL
Arnaldo Prieto
Airton Cordeiro
Eraldo Tinoco
Fausto Rocha
José Camargo
Levy Dias

PT
Benedita da Silva

Waldcek Ornélas
3 Vagas

PSDB
Antoniocarlos Mendes
Thamc
Dirce Tutu Quadros

POS
Edmundo GaldinC'

Felipe Mendes

Telmo Kirst
PDT

PDS
Arnold Fioravante

Ary Valadão

José Maurício

I Vaga
PTB

PDT
S6rgio Carvalho

Tadeu França'

Carrel Benevides

Marluce Pinto
PT

PTB
João de Deus Antunes

Osvaldo Sobrinho

Benedita da Silva
POC

PT

Jairo Carneiro

João Paulo

Secretária: role Lazzarini
Ramais: 7005 - 7006

PDC
Jayme Paliadn (PTB)

Reunião: 4" e 5" feiras
Secretário: Agassis Nylandeir Brito
Ramais: 6989 - 6990

1.

Presidente: Deputado Cid Carvalho - PMDB - MA
I' Vice-Presidente: Senador João Lobo (PFLlPI)
2' Vice-Presidente: Deputado Ziza Valadares (PSDB/
MG)
3' Vice-Presidente: Deputado José Luiz Maia (POS/PI)
R:lator-Geral para Orçamento/90: Deputado Eraldo
Tmoco (PFUBA)
Titulares
PMDB

PSDB
Mauro Campos

Antônio Perosa
L6zio Sathler
PDS

Jorge Arbage

Darcy Pozza

Aluizio Bezerra
Francisco Rollemberg
João Calmon
Jutahy Magalhães
Leopoldo Peres

Mendes Botelho

Joaquim Sucena
PT
Ernesto Gradella
PDe
Gidel Dantas

Arnaldo Moraes
Chagas Neto
Del Bosco Amaral
Eliel Rodrigues
Ernani Boldrim
Gustavo de Faria
lturivaCNascimento

Suplentes
PMDB
José Geraldo
José Ulisses de Oliveira
Luiz Leal
Naphtali Alves de Souza
Roberto Brant
Rospide Netto

Edison Lobão
João Lobo
Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Francisco dornelles
Humberto Souto
João Alves
José Jorge

Chagas Rodrigues
Dirceu Carneiro

Manoel Castro
Maurício Campos
Saulo Coelho

Mário Maia
Cesar Maia
Chico Humberto

PSDB
José Carlos Grecco
Saulo Queiroz

PFL
Senadores
João Menezes
Lourival Baptista
Depumdos
Luiz Marques
Osvaldo Coêlho
Paes Landim
Salatiel Carvalho
Simão Sessim
Victor Fontana
PSDB
Senadores
Teotônio Vilela Filho

Depntados
Aécio Neves
Saulo Queiroz
Darcy Dcitos
Virgildásio de Senna
José Serra
Ziza Valadares
Maria de Lourdes Abadia

PFL
Airton Cordeiro
Costa Ferreira
Ézio Ferreira.
Geovani Borges

Mansueto de Lavor
Nelson Wedekin
Ronaldo Aragão
Ruy Bacelar

Deputados
Cid Carvalho
José Geraldo
Domingos Juvenil
José Tavares
Firmo de Castro
Lúcia Vania
Genebaldo Correia
Manoel Moreira
Henrique Eduardo Alves
Márcio Braga
Israel Pinheiro
Marcos Lima
Ivo Cersósimo
Nyder Barbosa
João Agripino
Renato Vianna
João Carlos Bacelar
Rospidc Netto
Jos6 Carlos Vasconcellos
Santinho Furtado
José Dutra
Tidei de Lima

José Fernandes
PTB

Deputados
João Paulo
PL
Senadores
Deputados

José Luiz de Sá

Max Rosenmann
PDC
Senadores

Moysés Abrão
Deputados
Gidel Dantas

Roberto Balestra
PSB
Senadores
Deputados

Abigail Feitosa
pedo fi
Senadores

Senadores

PDT
Brandão Monteiro

PTB
Senadores
Louremberg Nunes Rocha
Deputados
Carrel Benevides
João de Deus
Fábio Raunheitti
PT
Senadores

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

Presidente: Darcy Pozza - PDS - RS
Vice-Presidente: Jorge Arbage - PDS - PA
Sérgio Werneck - PMDB - Ma
José Santana de Vasconcelos - PFL
-MG

PFL
Alziro Gomes
Luiz Marques
Jos6 Santana de Vasconcellos Simão Sessim
Júlio Camoos
Stélio Dias
Lael Varella

Deputados
Renato Johnsson

Basílio Villani
Geovani Borges

COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO DE TRANSPORTES

Titulares
PMDB
Max Rosenmann
Paulo Roberto
Paulo Mincarone
Roberto Vital
Rubem Branquinho
Sérgio Werneck
I Vaga

João Castelo

Irma Passoni

Composição

Alexandre Puzyna
Carlos Benevides
Dalton Canabrava
Denisar Arneiro
Mário Martins
Mauro Miranda

Deputados
Jorge Arbage
José Luiz Maia
PRN
Senadores

Darcy Pozza
Felipe Mendes

Deputados
Manuel Domingos

José Fogaça
Márcio Lacerda

Roberto Campos

Neuto de Conto
Nilson Gibson
Ruy Nedel
Ubiratan Aguiar
PFL
Senadores

Odacir Soares

Deputados
Átila Lyra
Jofran Freiat

José Queiroz
Levy Dias
PSDB
Senadores

Pompeu de Souza
Anna Maria Rattes

Deputados
Francisco Küster
PDS
Senadores
Deputados

Telmo Kirst
PDT
Senadores
Deputados
Sérgio Carvalho
PRN
Senadores
Depntados
Fausto Rocha
PTB
Senadores
Deputados
F6res Nader
PL
Senadores
Deputados

Senadores

Sigmaringa Seixas

Severo Gomes
Deputados

Délio Braz
Djenal Gonçalves
Haroldo Sabóia
Jovanni Masini

PDT
Senadores
Depumdos
Lúcio Alcântara
Miro Teixeira
PDS

Suplentes
PMDB
Senadores

Denisar Arneira

PT

Benedita da Silva - RJ
1 - COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA
DE APRECIAR O PROJETO DE LEI N9
l.S06/89,QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À
JUVENTUDE E OUTROS QUE CRIAM O
"ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" .

Deputados
Vladmir Palmeira

PDC
Senadores
Mauro Borges
Deputados
Jonival Lucas
PSB
Senadores
Jamil Haddad
Deputados
Secretária: Hilda de Sena Correa Widerhecker
Endereço: Sala 16 - Anexo H - Câamara dos Deputados
Fones: 311 6938 (Secretaria)
233 2945 (Presidente)
311 6937
3116942/43 (1' Vice-Presidente)
311 6941 (Relator-Geral)
Assessoria: DL Luiz Vasconcelos (CD)
3116682
Dr. José Carlos Alves dos Santos (SF)
2233381 - 3113318

2 - COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITORIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓComposição
RIAS).
MEMBROS DO CONGRESSO
Senadores
Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

PT

COMISSÕES ESPECIAIS

Senadores

Deputados
Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Guedes
Renato Bernardi

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO
Chades Curt MucIler
José Carlos Me[~ó
Almir Laversveiler
Pedro José XavIer
Cesar Vieira de Rezende
Mattoso

PRN

Dionísio Hage - PA

Suplentes

PMDB

Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti - PFL -RJ
1" Vice-Presidente: Deputado Airton Cordeiro - PFL
-PR
2" Vice-Presidente: Deputado Arthur da Távola PSDB - RI
3" Vice-Presidente: Deputado Benedicto Monteiro PTB-PA
Relator: Deputado Hélio Manhães - PMDB - ES

Cinco Vagas

PSDB
Duas Vagas

PDS
Uma Vaga
PT

Titulares

PMDB

Uma Vaga

Celso Dourado - BA
Doreto Campanari - SP

PFL

Márcio Braga - RJ
Rosário Congro Neto - MS

Três Vagas

PDT

PFL
Airton Cordeiro - PR

Uma Vaga

Salatiel Carvalho - PE
PTB

PSDB
Uma Vaga
Robson Marinho - SP
PDT

PRN

Nelson Aguiar - ES

Uma Vaga

PDS
Jorge Arbage - PA

Ramal: 7066 e 7067

EDIÇÃO DE HOJE:'224 PÃGINAS

.1 PREÇO DESTE EXEMPLAR: NCz$l),ll

I

