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I - Abertura da Sessão
H - Leitura e assinatura da ata da sessão auterior

IH - Leitura do Expediente
MENSAGENS
(Pág. 9294 a 9341)
Mensagem n' 46Í, de 1989 (Do Poder Exccutivo)
- Submete à apreciaçào do Congresso Nacional
o ato que "renova concessão outorgada à Rádio
Difusora de Picos LIda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média. na cidade de
Picos, Estado do Piauí".
Mensagem n" 462, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que renova a concessão outorgada à R,idio
Heróis do Jenipapo LIda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campo Maior, Estado do Piauí.
Mensagem n' 463, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que renova a concessão outorgada à Rede
Eldorado de Rádio LIda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Eldorado, Estado do Mato Grosso do Sul.
Mensagem n' 465, de 1989 (Do Poder Exccutiva)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga concessão à Televisão Planalto
Central LIda .. para explorar serviços de radiodifusão de sons e imagens (televisão). na cidade de
Porangatu, Estado de Goiã".
Mensagem n" 467, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga permissáo à Rádio FM cm Itabaiana LIda, para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos.
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe.
Mensagem n" 475, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
e ato que outorga permissão ao Sistema Rainha de
Comunicação LIda" para explorar. pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade. serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.
na cidade de Campina Grande, Estado da Panul1a.

PROJETO A IMPRIMIR
(Pág, 9341 a 9350)
Projeto de Lei n" I.674-A, de 1989 (Do Tribunal
Superior do Trabalho) - Cria a 18" Região da Justiça do Trabalbo e o respectivo Tribunal Regional
do Trabalho. e dá outras providências~ tendo pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. pela constitucionalidade. juridicidade. têcnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação do Substitutivo do autor, com três emendas, contra os votos
dos Srs. Theodoro Mendes. Horácio Ferraz. Roberto Torres, Jorge Medauar e Jairo Carneiro; e.
da Comissão de Finanças. pela aprovação do Substitutivo do autor. com emenda.
PROJETOS APRESENTADOS
<Pág. 9351 a 9374)
Projeto de Lei Complementar n" 139. de 1989
(Do Sr. José Geraldo) - Estabelece casos de inelegibilidade.
Projeto de Lei n" 3.477. de 1989 (Do Sr. Saulo
Queiroz) - Dispõe sabre a indenização da diferença
entre a atualização monetária dós· empréstimos concedidos com recursos da Caderneta de Poupança
Rural e o valor da correção monetária dos depósitos
de poupança, e dá outras providencias.
Projeto de Lei n" 3.485. de 1989 (Do Sr. Francisco
Rollim) - Disciplina o que dispõe o artigo 225,
parágrafo 1", inciso IV, da Constituição Federal,
que incumbe ao Poder Público exigir prévio estudo
de impacto ambiental, para instalação de obra
ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente e dá outras
pro~idências.

Projeto de Lei n" 3.486, de 1989 (Do Sr. Uldurico Pinto) - Regulamenta o parágrafo 4' do art.
225 da Constituição Federal, no que çoncerne à Floresta Amazônica.
Projeto de Lei n" 3.504. de 1989 (Da Sr. Robson
Marinho) - Altera a redação do parágrafo 3" do
artigo 29 do Decreto-Lei n" 221. de 28 de fevereiro
de 1967, que dispõe sobre a proteção e estímulo
à pesca.
Projeto de Lei n" 3.514, de 1989 (Do Sr. Miro
Teixeira) - Disciplina o inciso XIl, in fine, do artigo
5" da Constituição Federal e dá outras providências.
Projeto de Lei n' 3.525, de 1989 (Do Sr. Carlos
Cardinal) - Dispõe sobre as Sociedades Cooperativas.

Projeto de Lei n'·' 3.542. de 1989 (Do Sr. Furtado
Leite)- Disciplina a remarcação de preços de pro'dutos mdustrializados.
Projeta de Lei n' 3.560, de 1989 (Do Sr. Jofran
Frejat) - Dispõe sobre a correçáo pela BTN Fiscal
da remuneração retida em desacordo com a disposto
no parágrafo línico do artigo 459 da CLT e no Decreto-Lei n" 75. de 21 de novembro de 1976. e dá outras
providências.
Projeto de Lei n' 3.564, de 1989 (Do Sr. Oswaldo
Bender) - Disciplina a aplicação de recursos de
pedágio nas rodovias federais.
Projeta de Lei n'i 3.580. de 1989 (Do Sr. Eliel
Rodrigues) - Estabelece condições para a realização do pagamento da dívida externa brasileira e
dá outras providências.
Projeto de Lei n" 3.583, de 1989 (Do Sr. Paulo
Paim) - Dispõe sobre a devolução das parcelas
pagas no caso de desistência dos consórcios e dá
outras providências.
Projeta de Lei n'! 3.586, de 1989 (Do Sr. Edmilson
Valentim) - Institui a cobrança de meia entrada
uos espetáculos públicos de uatureza cultural e de
eventos esportivos para os estudantes dos ensinos
fundamental, médio c superior.
Projeto de Lei nO> 3.603, de'-1989 (Do Sr. Daso
Coimbra) - Autoriza a utilização do gás liquefeito
de petróleo-GLP, como combustível, nos veículos
que especifica.
Projeto dc Lei n" 3.608. de 1989 (Do Sr. Fclipe
Mcndes) - Dispõe sobre as denúncias de irregularidades ou ilegalidades, previstas no artigo 74, inciso
lI, da Constituição Federal.
Projeto de Lei n" 3.613, de 1989 (Do Sr. Ivo Lech)
-Regulamenta a profissão de Terapeuta' Naturista
e determina outras providências.
Projeto de Lei n' 3.626, de 1989 (Do Sr. Antõnio
Ferreira) - Dispõe sobre a contagem da tempo
de estudo em escolas de nível superior para fins
de aposentadoria e disponibilidade no serviço público, e dá outras providências,

IV - Pequenas Comunicações
NILSON GIBSON - Implantação de dependência do Banco do Nordeste do Brasil em Belo Jardim,
Estado de Pernambuco.
(Pág,9374)
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DOMINGOS LEONELLI - Resposta do ex-Ministro Aureliano Chaves a correspondência da Subcomissão Especial para a América Latina. a respeito
da eleição direta do Parlamento Latino-americano.
(Pág.9375)
ANTÔNIO DE JESUS - Realização do I Seminário de Educadores Evangélicos. em Goiânia. Estado de Goiás. Preocupação do orador com rejeição
de emendas de caráter moralizador apresentadas ao
Projeto de Lei n" 3.121.
(Pá~. 9375)
ALDO ARANTES - Improcedência das argumentações do PRN contra dispositivos incorporados
à legislação eleitoral.
(Pág.9375)
ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - Solicitação de encerramento da sessão por falta de
quorum para a votação.
(Pág.9375)
JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Contradita à
questão de ordem do Deputado Arnaldo Faria de
Sá.
(Pág.9375)
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
aos Deputados José Genoíno e Arnaldo Faria de
Sá.
(Pág.9376)
JOSÉ THOMAZ NONÔ - Nota. sob o título
"Collor restabelece a verdade". publicada nos jornais do País pelo Sr. Fernando Collor de Mello.
candidato do PRN à Presidência da República.
(Pág.9376)
JOSÉ GENOÍNO - Disputa de grupo; ~eonô
micos pelo controle da telefonia móvel no País.
(Pág.9376)
PAULO DELGADO - Análise de aspectos e
conseqüências da adoção da nova lei eleitoral.
(Pág.9377)
VICTOR FACCIONI -Ameaça deracionamen. to de álcool carburante no País.
(Pág.9377)
CHAGAS DUARTE (Pela ordem) - Reclamação sobre demora na resposta ao pedido de informações dirigidas ao Sr. Ministro da Fazenda a respeito
da liquidação do Banco de Roraima.
Pág.9377)
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Chagas Duarte.
(Pàg.9377)
RENAN CALHEIROS (Pela ordem) - Solici·
tação de encerramento da sessão por falta de quo·
rum para a votação.
(Pàg.9377)
GENEBALDO CORREIA (PeIa ordem) Contradita à questão de ordem do Deputado Renan
Calheiros.
(Pág.9377)
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CARLOS VINAGRE - Necessidade de modifi·
cação do processo educativo escolar. Artigo do jornalista Osvaldo Melo publicado no jornal O Liberal
de IR de junho.
(Pág. 9379)

RENAN CALHEIROS (Pela ordem) - Possibilidade de uso da palavra para encaminhamento de
votação. seguindo liberalidade do Presidente da sessão anterior.

MENDES RrBEIRO - Não-realização. pela Rede Globo. de debates entre os candidatos à Presidência da República.
(Pâg.9379)

PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Resposta
ao Deputado Renan Calheiros.
IBSEN PINHEIRO (Pela ordem) - Imediata colocação da matéria em votação, considerando-se encerrada a fase de encaminhamento de votação.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Resposta
ao Deputado Ibsen Pinheiro.
RENAN CALHEIROS - Declaração de voto
da Liderança do PRN.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Votação
e aprovação da Subemenda Substitutiva oferecida
pelo Relator às emendas de Plenário ao Projeto
de Lei n" 3.121-A. de 1989.
I
RENAN CALHEIROS (Pela ordem)
Apresentação de pedido de verificação d~ votàção.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) -Deferimento do pedido de verificação de votação.
VIRGILDÁSlO DE SENNA. PAULO DELGADO. ROBERTO BALESTRA. JOÃO HERRMANN NETTO (Pela ordem) - Declaração de
voto das Lideranças do PSDB. PT. PDC ,e PSB.
respectivamente.
_
ANGELO MAGALHAES (Pela ord<}m) - fmediata realização da verificação de votação.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Resposta
ao Deputado Ângelo Magalhães.
IBSEN PINHEIRO (Pela ordem) - Declaração
de voto da Liderança do PMDB.
ABIGAIL FEITOSA (Pela ordem) - Impossibilidade de novo encaminhamento de votação pela
Liderança do P~N.
RAQUEL CANDIDO (Pela ordem) - Necessidade de utilização dos postos avulsos para o térmi'
no da votação.
TADEU FRANÇA (Pela ordem) - Comparecimento dos Deputados ao Auditório Nereu Ramos
para o recebimento de documento de líderes indígenas sohre ameaça à sobrevivencia de nações indígenas no País.
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A estrutura educacional do
(Pág.9379)

FRANCISCO AMARAL - Necessida"de da ela·
boração do Código Nacional de Transportes.
(Pâg.9380)
DO RETO CAMPANARI - Causas do fenômeno inflacionário no País.
(Pág.9380)
JORGE UEQUED - Correspondência do Sr.
Ari José Eitelvam sobre os serviços prestados pela
Previdência Social.
(Pâg.9380)
MIRALDO GOMES - Emancipação política dq
Município de Itatim. Estado da Bahia
(Pág.9380)
DIONíSIO HAGE (Pela ordem) - Solicitação
de início de votação da matéria constante da Ordem
do Dia.
(Pág.9380)
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Dionísio Hage.
(Pág.9380)
GENEBALDO CORREIA (Pela ordem) - Cuidados tomados pelo Relator para adequada coleta·
do voto dos analfabetos.
(Pâg.9380)

v - Ordem do Dia
(págs. 9381 a 9395)
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerra- '
menta do período destinado a Breves Comunicações. Anúncio do início da Ordem do Dia.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Anúncio
da concessão da palavra, para encaminhar a votação.
aos Líderes partidários. Passagem da Presidência
ao Deputado Paes de Andrade.
FERNANDO SANTANA - Encaminhamento
da votação.
ARNALDO FARIA DESÁ (Pelaordem)-Suspensão da presente sessão extraordinária. com sobrestamento das matérias incluídas na Ordem do
Dia. para ultimação da votação de mensagens presidenciais em tramitação na Casa. a teor do estabelecido no ~ 2" do art. 64 da Constituição Federal.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Genebaldo Correia.
(Pâg.9377)
BEZERRA DE MELO - Repúdio à violência
e à má linguagem na programação da televisão brasileira.
(pág.9378)

VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) - lnaplicabilidade do § 2" do art. 64 da Constituição Federal
à pauta das sessões extraordinárias das duas Casas
do Congresso Nacional.
NELSON JOBIM (Pela ordem) - Tnaplicabilidade do § 2" do art. 64 da Constituição Federal
à pauta das sessões extraordinárias das duas Casas
do Congresso Nacional.

NELSON SABRÁ - Necessidade de uniformização dos critérios nortçadores do acesso dos candidatos à Presidência <;la República aos meios de comunicação.
(Pág. 9378.1
JAYME PALlARIN - Protesto contra o objetivo do Projeto de Lei n" 3.121. que altera a Lei
Eleitoral.
(Pâg.9378)

FRANCISCO DORNELLES (Pela ordem) Antieticidade de alteraçllo na' legislação eleitoral e
sessenta dias da realizaçllo do pleito.
ARNALDO FARIA DE SÁ (Pelaordem)-Prevalência das disposições constitucionais sobre a norma regimental.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Resposta
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

LÉZIO SATHLER - Transcurso do 60" aniversário de fundação. em Vila Velha. Estado do Espírito Santo. da Fábrica de Bombons Garoto.
(Pág.9378)

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) Apresentação de recurso da decisão presidencial.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Deferimento do recurso apresentado pelo Dep'utado Arnaldo
Faria de Sá.
'
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Votação.
cm discussão única. do Projeto de Lei n'·' 3.12I-A:
de 1989.

MATHEUS IENSEN - Escalada da violência
e da imoralidade na televisão.
IPrig.9.H8!
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PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Resposta
ao Deputado Tadeu França.
ERALDO TRINDADE (Pela ordem) - Razões
da manuteução. pelo orador. de voto favonivel ao
substitutivo apresentado pelo Relator.
RENAN CALHEfROS (Pela ordem) - Conveniência do encerramento da votação.
.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Resposta
ao Deputado Renan Calheiros.
LUfZ SALOMÃO (Pela ordem) - Obstru\'áo,
pelo Deputado Bastlio VilIani, de posto avulso de
votação.
AMA URY MÜLLER (Pela ordem) ~ Pennanência de deputados em obstrução no plenário. na
tentativa de impedir o exercício do voto por outros
parlamentares.
ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) Tempo a ser aguardado pela Presidência para encerramento da votação.
.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Resposta
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.
IBSEN PfNHETRO (Pela ordem) - Necessidade
de aviso aos deputados em comi,,,!o de realização
de votação nominal em plemirio. Lisura e corre"io
do Deputado Inocêncio Oliveira. 1" Vice-Presidente
da Casa. na direção dos trabalhos.
JOSÉ CARLOS MARTINEZ (Pela ordem) Conveniência do encerramento da votação.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Resposta
aos Deputados fbsen Pinheiro e José Carlos Martinez.
DEL BOSCO AMARAL (Pela ordem) - Conveniência do estabelecimento. pela Presidência. de
prazo para o encerramento da votaçáo.
IBSEN PINHEIRO (Pela ordem) -Consignação
da prese.nça_d9.Líêlcr do FRN requerente do pedido
de venfJcaçao de votação.
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RENAN CALHEIROS (Pela ordem) - Conveniência do encerramento da sessão. Ocorrência de
fraude no processo de votação.
RUY NEDEL (Pela ordem) ~ Registro da presença dos Deputados que fazem uso da palavra durante o processo de verificação de votação.
PAULO RAMOS (Pela ordem) - Conveniência
do encerramento da votação.
FAUSTO ROCHA (Pela ordem) - Vergonha
representada pelo processo de votação ora encerrado.
PRESIDENTE (Paes e Andrade) - Declaração
de encerramento da votação. Aprovação da Sübemenda Substitutiva oferecida pelo Relator às Emendas de Plenário ao Projeto de Lei 3.f2I-A, de 1989.
DEL BOSCO AMARAL (Pela ordem) - Retificação do voto registrado no painel do sistema eletrônico de votação.
GERSON PERES, FÁ_BIO RAUNHEITTI.
DASO COIMBRA. JOAO CUNHA, LEVY
DIAS. NELSON SABRÁ. JOSÉ CAMARGO
LEONE,L JÚLIO. JOSÉ CARLOS MARTINEZ:
MAURICIO CAMPOS, FRANCISCO COELHO.
ISMAEL WANDERLEY. NESTOR DUARTE
MÁRCIA KUBITSCHEK, HÉLIO COSTA. ÁTI:
LA LIRA, TELMO KIRST. JAYME PALlARIN
BASÍLIO VILLANI, LUIZ EDUARDO, SÉR:
GIO BRITO (Pela ordem) - Registro do voto quc
profeririam na votação encerrada.
PAULO MAROUES (Pela ordem) ~ Protesto
contra abrupto encerramento do processo de votação.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Resposta
ao Deputado Paulo Marques.
ÜENEBALDO CORREIA (Pela ordem) -Imediata votação dos destaques.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Resposta
ao Deputado Gencbaldo Correia.
JOSÉ ELIAS (Pela ordem) - Registro do voto
que proferiria na votação encerrada.
IBSEN PINHEIRO (Pela ordem) - Apresentação de requerimento para votação em globo dos
destaques oferecidos, com exceção do de autoria
do Deputado Euclides Scalco. já indicado à Mesa.
ABIGAIL FEITOSA (Pela ordcm) - Retificação do voto registrado no painel do sistema eletrônico de votação.
ARNALDO FAR:IA DE SÁ (Pela ordem) -Inexistência de amparo regimental para atendimento,
pela Presidência. do requerimento aprcscnrado pejo
Deputado Ibsen Pinheiro, por impossibilidade de
alteração dos destaques aprescntados.
CARLOS MOSCONI. JOSÉ MARIA EYMAEL. COSTA FERREIRA. CARLOS BENEVIDES, SANDRA CAVALCANTI. ERALDO
TINOCO, SANTINHO FURTADO. ÁLVARO
VALLE, DJENAL GONÇALVES. EDUARDO
SIQUEIRA CAMPOS, JAIRO AZI. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA. ANTÔNIO CARLOS
KONDER REIS. ALYSSON PAULINELLI, ALZIRO GOMES. JONIVAL LUCAS (Pela ordem)
- RegistrQ. do" voto que proferiram na votação encerrada.
GENEBALDO CORREIA (Pela ordem) - Possibilidade de apresentação de justificativa de voto
após a votação da matéria em pauta.
LEUR LOMANTO, RENATO BERNARDI
(Pela ordem) - Registro do voto que profeririam
na votação encerrada.
IBSEN PINHEIRO (Pela ordem) - Integraçao
das justificativas de voto à votação. Início do prazo
para novo pedido de verificação após a última justificativa de voto.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Votação
e rejeição do Destaque n" I, para votação em separado do art. 1'. na parte relativa ao art. 13 da Lei
n' 7.773, referido na Subemenda Substitutiva do Relator.
NELSON SABRÁ (Pela ordem) - Garantia do
direito de encaminhamento da votação.
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PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Votação
e aprovação de requerimento para votação em globo
dos Destaques N'" 2,3,4,5,6,8, 10, 11 e 13.
Votação e rejeição dos Destaques.
RENAN CALHEIROS (Pela ordem) -Garantia
regimental da possibilidade de encaminhamento da
votação por qualquer deputado.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Resposta
ao Deputado Renan Calheiros.
ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) Consignação prévia do propósito de encaminhamento de votação dos destaques de autoria de memhros
do PRN.
BOCAYUVA CUNHA (Pela ordem) - Repúdio
às expressões contidas em questão de ordem levantada pelo Deputado Renan Calheiros.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Asseguramento. pela Presidencia. do direito regimental de
encaminhamento da votação.
Votação do Destaque n" 7, para rejeição do §
4" do art. 13 da Lei n" 7.773, referido no art. I"
da Subemenda Substitutiva apresentado pelo Relator.
ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - Indicação do Deputado Nelson Sabrá pa~a encaminhar

a votação.

NELSON SABRÁ - EncamInhamento da votação.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Votação
e rejeição do Destaque n" 7.
IVO CERSÓSIMO (Pela ordem) - Registro do
voto que proferiria na votação do Destaque n" 7.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Votação
do Destaque n" 9, para rejeição do § 5" do art. 13
da Lei n" 7.773. referido no art. 1" da Subemenda
Substitutiva do Relator.
ARNALDO FARIA DE SÁ - Encaminhamento da votação.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Votação
e rejeição do Destaque n' 9.
Votação do Destaque n" 12, para votação em separado do art. I". na sua parte referente ao art. 17
da Lei n" 7.773. da Subemenda Suhstitutiva do Relator.

ROBERTO BALESTRA (Pela ordem) - Possibilidade de encaminhamento da votação, tendo em
vista o disposto no art. 186, § 3", do Regimento
Interno.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) --- Resposta
ao Deputado Roberto Balestra.
ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) -Encerramento da sessão, em face do disposto no art.
86. §§ I" e 2". do Regimento Interno.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Resposta
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá_
NELSON SAI:lRÁ - Encaminhamento da votação
PRESIDENTE - (Paes dc Andrade) - Votação
e rejeiçào do Destaque n" 12.
.
Votaçao c rejeição do Destaque n" 14, para supressão da alínea a do art. 17 da Lei n" 7.773. referido
no art. I" da Submenda Suhstitutiva do Relator.
Votaçào e aprovação do Destaque n' 15. para
supressão do termo "unãnime" do § 6' do art. 17
da Lei n' 7.773. referido no art. I" da Submenda
Substitutiva do Relator.
Votação do Destaque n' 16, para votação em separado do art. I' na parte relativa ao art. 21 da Lei
n' 7.773, referida na Submenda Substitutiva do Relator.
JOSÉ CARLOS \1ARTlNEZ (Pela ordem) Convemencia do encerramento da presente sessão,
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n" 17, para varação em separado do art. 4· da Subemenda Substitutiva do Relator.
PAULO MARQUES (Pela ordem) - Indispensável oitiva, pela Presidência do Deputado José Carlos Martinez, desejoso de formular uma questão de
ordem.
JOSÉ CARLOS MARTINEZ (Pela ordem) Recebimento, pelo orador. de avulso da Ordem do
Dia indicativo da realização de sessão ordinária às
13h.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Resposta
ao Deputado José C!lrlos Martinez.
NELSON SABRA - Encaminhamento da votação.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Votação
e rejeição do Destaque n" 17.
RENAN CALHEIROS (Pela ordem) - Apresentação de pedido de verificação de votação.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Votação
e aprovação da redação final do Projeto de Lei n'
3.12I-A, de 1989_
VI - Encerramento
(Págs. 9395 a 9361)
l-ATA DA 121' SESSÁO DA 3' SESSÁO LEGISLAT1VA DA 48' LEGISLATURA EM I~ DE
SETEMBRO DE 1989
I - Abertura da Sessão
11

~

Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

III - Leitura do Expediente
OFícIOS
(Pág.9397)

Do Senhor Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO Líder do PRP, comunicando que assumiu a Liderança do Partido desde 16-8-89.
Do Senhor Deputado FRANCISCO COELHO,
justificando sua ausencia na sessão de 12-9-89
IV - Pequeno Expediente
CÉSAR MAIA - Cobranças de respostas a requerimento de informação encaminhado à Mesa da
Câmara. 'Encaminhamento de requerimento de informação sobre dívidas mobiliárias dos Estados e
Municípios. Proposta de programa econômico para
solução da cnse brasueira.
(Pág.9397)

BENEDITA DA SIL VA - Anúncio de apresentação de projeto de lei que cria as Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - DEAM.
IPág.9398)
WILSON CAMPQS - Posicionamento contrário
à aprovação da Medida Provisóna n" SO. que determina a venda de imóveis da lJ mão e da Admlll istração Federal indireta em BraSllia.
IPág.9398)
VICTOR FOl"TA;\A - Prejuízo sofridos pela
cidade e pela população de Concórdia. em Santa
Catarina. em conscquência de vendaval que castigou
aquele Município.
IPág. 9399)
JORGE UEQUFD - Atraso na concessão de
benefícios por parte da Previdencia SOCIal.
·(Pág. 9399)
JONES SA;\TOS NEVES -

pa~~~~~op~~~~iln~ga (~e~~o~;~:ni)~a~';~a de

~~I~~~~~ã~s~:d~~~lÍ~~~a~~~n~ctad~5~i;::1e%b~:

o orador. utilizar o tempo destinado ao encaminhamemo da votação.
NELSON SABRÁ _ Encaminhamento da votação.
PRESIDENTE (Paes de Andrade) _ Votação
e rejeição do Destaque n" 16, Votação do Destaque

OCTÁVIO ELÍSIO - Critérios para a lista de
inscrição de oradores na tribuna. DilapIdação cio
patrimônio público.
(Pág,9401)

A--_______________

I
I

Realização da XX-

(Pág. 93991

I

I
I
j
I

----------------
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MAGUITO VILELA - Congratulações com a
FlFA pela decisão relativa ao jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol de 1990. entre
Brasil e Chile, e com a CBF pela classificação da
Seleção Brasileira para participar do aludido certame.
(Pág.9401)

IVO MAINARDI - Diminuição da produção
de vacinas contra a febre aftosa em face da defasagem dos preços e sua repercussão na manutenção
do rebanho nacional.
(Pág.9401)

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Correção dos proventos dos aposentados e· pensionistas vinculados
ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
segundo a previsão estatuída na Constituição Federal.
(Pág.9402)
PRESIDENTE (Wilson Campos) - Registro de
presença em Lista por demora no funcionamento
do sistema eletrônico.

OSVALDO BENDER - Fuga de alemães orientais para a Alemanha Ocidentál.
(Pág.9407)

das Leis do trahalho. no quc se refere à jornada
de trabalho.
(Pág.9412)

FÁBIO RAUNHEITTI - Viabilização da implantação do Pólo Petroquímico do Rio de Janeiro
com a troca de imóveis entre a Companhia Docas
do Rio de Janeiro e a Companhia Siderúrgica Nacional.

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS - Situaç;io
de abandono da rodovia BR-2311, Transamazônica.
(Pág.94121

(Pág.9408)

NEUTO DE CONTO - Programa de Profi"ionalização dos Pequenos Produtores Rurais de Santa
Catarina.

xx
ULDURICO PINTO - Devastação dos recursos
naturais da Reserva de Monte Pascoal.
(Pág.9409)
BORGES DA SILVEIRA - Defesa do sindicalismo rural. nos moldes criados pela nova Constituição. a ser regulamentado pelas leis agrícola e
agrária, no sentido da municipalização da agricultura.

/Pág.9402)

(Pág.9409)

PALIARIN - Casuísmo praticado pelo
PMDB, ao votar pela modificação da legislação eleitoral. Declaração do Sr. Luiz Inácio Lula da
Silva, favorável à deseriminação do consumo das
drogas leves.

FERES NADER - Pedido de intervenção do
Ministério da Fazenda nas empresas administradoras de cartões de crédito.

J~ YME
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MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Regulamentação do dispositivo constitucional que tahela os jufC..1S em 12% ao ano.
(Pág.9412)

ISMAEL WANDERLEY - Perigo de desagregação econômica e social do País diante da hiperinfiação.
(Pág.9412)
ERICO PEGORARO - Falecimento, em Porto
Alegre. Rio Grande do Sul. em 10 do corrente mês.
do jornalista Breno Alcaraz Caldas. t:x-Diretor-Presidcnte da Empresa Jornalística Caldas Júnior e Diretor do Correio do Povo, daquela capital.
(Pág.9412)

ERNANI BOLDRIM - Doação. pelo Governo
Federal, de terreno para instalação do Pólo Petroquímico do Rio de Janeiro. Inauguraç;ío d'lS novas
instalações do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Nova Iguaçu. Estado do
Rio de Janciro.

(Pág.9410)

(Pág.9413)

GEOVAH AMARANTE - Defesa da construção de refinaria de petróleo em São Francisco do
Sul. Estado de Santa Catarina.

(Pág.9402)

NEY LOPES -Gestão do DL Jorge Washington
Bezerra da Cunha. Presidente da Central de Medicamentos - CEME.. Voto de pesar pelo falecimento
do Desembargador José Humberto Barbalho.
(Pág.9410)

JO ÃO PAULO - Privatização de empresas. Projeto do Deputado Luiz Inácio Lula da Silva, que
estabelece fontes de custeio da Previdência Social.

GEOVANI BORGES - Anúncio de apresentação de proposição que acrescenta parágrafo ao
art. 3" da Lei n' 3.807. de 196D.

IVO CERSÓSIMO - Ahastccimento alimentar
para as populações carentes.
(Pág.94131

(Pág.9402)

(Pág.9410)

OSVALDO SOBRINHO - Situação salarial dos
professores do Estado do Mato Grosso.
rPág.9414)

(Pág.9402)

ADROALDO STRECK - Posição dúbia dos políticos no apoio a candidaturas à Presidência da República. Cédula eleitoral.

VALDIR COLATTO - Liberação de recursos
do Banco do Brasil para o plantio da safra 1989/1990.
(Pâg.9403)
JORGE ARBAGE - Atuaçâo da Força Aérea
Brasileira em acidente com avião da Varig.
(pág.9403)
GUMERCINDO MILHOMEM - Resoluções
resultantes de 1" Encontro Nacional dos Vereadores
doPT.

ASSIS CANUTO - Indefinição das autoridades
quanto ao financiamento da safra agrícola
1989/1990.

(Pág.9410)

VLADIMIR PALMEIRA -Necessidade de um
melhor atendimento do Governo ao setor mineral.
(Pág.9411)
OSMAR LEITÃO - Necessidade de reabertura
do trecho rodoviário que dá acesso. na RJ-104. ao
bairro de Jardim Catarina. Rio de Janeiro.

(pag.9403)

CHAGAS NETO - Repúdio à onda de seqüestros existente no País.
(Pág.9403)
JOSÉ GENOÍNO-Nota de esclarecimento dos
funcionários do Instituto Adolfo Lutz aos Deputados Estaduais e à população de São Paulo, acerca
de projeto de lei do Governo. do Estado relativo
às atividades de pesquisa e prestação de serviços
do IAL. Matéria de capa de revista Istoé/Senhor,
sob a título "Neg6cio pel6 telefone".
(pág.9404)

DORETü CAMPANARI - Funcionamento do
PoderLegislativo no período de eampanha eleitoral.
(Pág.9407)
AÉCIO NEVES - Injustiça contra aposentados
em razão de desvinculação da correção de seus proventos ao salário mÚlimo.
(pág.9407)
PAULO,PAIM - Transcrição do artigo "Em defesa das estatais".
(Pág.9407)

(Pag.9411)

FLORESTAN FERNAND ES - Necessidade de
· agilizar li votaçâo do projeto de lei que regulamenta
o FGTS, de autoria do Deputado Luiz Inácio Lula
da Silva.
iPâg.9411)
HORÁCIO FERRAZ - Causas determinantes
de importação de coco ralado de Sri Lanka. Cinga'
pura e Filipinas.
(Pág.9411)

DIONISIO HAGE -,.Regulamentação do dispositivo constitucional que dispõe sobre verbas' para·
o setor Educação.
"

(Pág.9413)

DASO COIMBRA - Anúncio de apresentação
de projeto de lei que dispõe soJ:.re registro. na CarteiraNacional de Habilitação e r.as cédulas de identidade. do tipo de sangue e do fator RR
(Pág.9414)
GANDI JAMIL - Transcurso do cinqüentenário
de existência do Hospital Advcntista do Pênfigo.
em Campo Grande;Estado de Mato Grosso do Sul.
(Pág.9414)
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS - Situação do ensino no Brasil.
(Pag.9414)

v-

Grande Expediente

DARCY DEITaS - Propostas programáticas do
PSDB..Mamento pólítico·nacional.
(Pág.9415)
4-Ni'ôNIO DE JESUS - Ineficácia da cobertura
previdenciária dos acidentes do trabalho.
(Pág.9416)
PAULODELGi\DO -c-- Propostas da Frente
-Brasil Popular para o setor agrícola nacional.
(Pág.9419)

(Pag.9411)

COSTA FERREIRA - Necessidade de asfalta· menta da cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão.
(pag.9411)

HÉLIO ROSAS - Anúncio de apresentação de
· projeto de lei que altera0 art. 58 da Consolidação

Vl- Ordem dó Dia
(Págs. 9421 a 928)

Apresentação de proposições: VICTOR FACCIONI, NEY LOPES, CESAR MAIA, BENEDITA DA SILVA, ULDURICO PINTO, GERSON
MARCONDES. GEOVANI BORGES. JAYME
PALIARIN. ÁLVARO VALLE. HÉLIO ROSAS.
PAULO RAMOS. SANTTNHOFURTADO. AN-
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TÓNIO BRITTO, MICHEL TEMER. ANTÔNIO
CARLOS MENDES THAME, DAS O COIMBRA, JUAREZ MARQUES BATISTA. DORETO CAMPANARI, JOSÉ CARLOS COUTINHO.
NELSON JOBIM, LEONEL JÚLIO.
NEY LOPES - Comunicação. como Líder, sobre
proposta da Arquidiocese de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte, apresentada ao Vaticano. de canonização dos católicos vítimas de morticínio durante a ocupação holandesa. Artigo "Heróis e Mártires", de Dom Eugênio de Araújo Sales, publicado
no Jornal do Brasil,
ADHEMAR DE BARROS FILHO - Comunicação, corno Líder. sobre razões da discordância
do orador com projeto de implantação da Usina
Siderúrgica do Maranhão. aprovado pelo Presidente
José Sarney.
VIRGILDÁSIO DE SENNA - Comunicação,
como Líder, sobre inconformidade do orador com
a defasagem do montante das subvenções atribuídas
aos Deputados para consignação no Orçamento da
União.
JOÁO CUNHA - Comunicação, como Líder.
sobre solidariedade ao povo chileno na luta pelo
restabelecimento da democracia no País.
GERSON PERES - Comunicação. corno Líder,
sobre acolhimento, pelas lideranças partidárias. do
modelo de cédula eleitoral proposto pelo orador.
LURDINHA SAVIGNON - Comunicação. como Líder. sobre assassinato de Valdísio Barbosa.
Diretor do Sindicato Rural de Pedro Canário. Estado do Espírito Santo. Violência no meio rural brasileiro.
LYSÂNEAS MACIEL - Comunicação. como
Líder, sohrc confiança dos partidos progressistas na
capacidade de correto preenchimento. pelo povo
brasileiro:'da cédula eleitoral.lv1anipulação da informação pelas Organizações Globo.
ADOLFO OLIVEIRA - Comunicação. corno
Líder, sobrc escalada da violência no Rio de Janei,o.
Apelo à Justiça Eleitoral no sentido de rever decisão

Ata da

120~

de apreensão de material de pr'opaganda do PCB,
no Estado.
ISMAEL WANDERLEY - Comunicação. como Líder. sobre repúdio às alterações da legislação
eleitoral aprovadas pela Casa.
GASTONE RIGHI - Comunicação. como Líder, sobre repúdio às alterações da legislação eleitoral aprovadas pela Casa.
ADEMIR ANDRADE - Comunicação. como
Líder. sobre necessidade do enfrentamento da questão do menor abandonado no País.
TITO COSTA (Pcla ordem) - Fragilidadc dos
partidos e oportunismo de determinados políticos.
Feitos do Deputado Ulysses Guimarães e do PMDB.
PRESIDENTE (Carlos Colta) - Determinação
de retirada dos Projetos de Lei n'" 2.830. de 1989.
~ 2.974. de 1989. da Ordem do Dia. para correção
de equívocos constantes dos avulsos das matérias.
Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo
n" 112. de 1989.
NEY LOPES - Parecer. na condição de Relator
designado pela Mesa em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e Redação. ao Projeto
de Decreto Legislativo n' 112. de 1989.
LYSÂNEAS MACIEL. ERICO PEGORARO
- Discussão do projeto de Decreto Legislativo n"
112. de 1989.
PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Encerramento
da discussão. Votação e aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo n" 112. de 1989. e de sua redação
final.
PAULO DELAGADO, AMAURY MÜLLER
(Pela ordem) - Registro dos votos co"ntrários do
PT e PDT ao Projeto de Decreto Legislativo n" 112.
de 1989.
AMAURY MÜLLER (Pela ordem) - Necessidade de adoção, pela Mesa Diretora, de providências para -a retificação de matéria falseadora da
verdade publicada no jornal BSB-Brasília, sob o título "Eles votaram contra os analfabetos";
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PRESIDENTE (Carlos Coltá) - Resposta ao
Deputado Amaury Müller.
,
ARNALDO FARIA DE SA (Pela ordem) Protesto pelo não-acolhimento. pelo Presidente
Paes de Andrade. de pedido de verificação de votação atempadarncnte apresentado durante sessão extraordinãria matutina da Casa.
•
PRESIDENTE (Carlos Colta) - Discussão única
do Projeto de Decreto Legislativo n" ll3. de 1989.
NEY LOPES - Parecer. na condição de Relator
designado pela Mesa em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e Redaçiio ao Projeto de
Decreto Legislativo n' 113. de 1989.
PRESIDENTE (Carlos Colta) - Encerramento
da discussão. Votação e aprovação do Proejto de
Decreto Legislativo n" 113. de 1989.
PAULO DELGADO, ARTUR LIMA CAVALCANTI (Pela ordem) - Registro dos votos contrários do PT e do PDT ao Projeto de Decreto Legislativo n" 113. de 1989.
PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Votação e aprovação da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 113. de 1989.
LUIZ SALOMÁO (Como Líder) - Natureza da
dívida externa brasileira. Relatório apresentado na
Comissão Mista do Congresso Nacional destinada
à realização de exame pericial e analítico dos atos
e fatos geradores do endividamento externo brasileiro.

vn -·Encerramento
(Pág.9428)

2 - MESA (Relação dos membros)
3 - LÍDERES E VÍCE.LÍDERES (Relação dos
membros)
4 - COMISSÕES TÉCNICAS (Relação dos
membros)

Sessão, Extraordinária Matutina, em 13 de Setembro
de 1989

Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira, 19 Vice-Presidente

ÀS 10:00 HORAS COMPARECEM
RES.'

os

SENHO-

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Edme Tavares
Carlos Colta
José Melo

Maranhão
Cid Carvalho - PMDB; Edivaldo Holanda - PCN;
Haroldo Sabóia - PMDB; José Carlos Sabóia - PSB.

Oliveira - PFL; José Tinoco.- PFL; Nilson Gibson
- PMDB; Wilson Campos - PMDB.
Alagoas

Piauí
Felipe Mendes - PDS; Jesualdo Cavalcanti - PFL;
Manuel Domingos -PC do B.

Antonio Ferreira - PFL; Eduardo Bonfim do B; Vinicius Cansanção - PFL.

PC

Acre

Ceará

Sergipe

José Melo - PMDõ; Rubem Branquinho - PL.

Bezerra de Melo - PMDB; Carlos Virgílío - PDS;
Furtado Leite - PFL; Orlando Bezerra - PFL; Paes
de Andrade - PMDB.

Acival Gomes - PSDB; José Queiroz - PFL; Messias Góis - PFL.

Rio Grande do Norte

Abigail Feitosa - PSB; Celso Dourado - PMDB;
Fernando Santana - PCB; Genebaldo Correia PMDB; Jairo Carnciro - PFL; Jorge Hage - PSDB;
Jorge Vianna - PMDB; Lídice da Mata - PC do
B; Manoel Castro - PFL; Nestor Duarte - PMDB;
Uldurico Pinto - PMDB.

Amazonas
Bernardo Cabral- PMDB; José Dutra - PMDB.
Rondônia
Arnaldo Martins - PSDB; Chagas Neto - PMDB.
Pará
Aloysio Chaves - PFL; Asdrubal Bentes - PMDB;
Gabriel Guerreiro - PSDB; Jorge Arbage - PDS;
Paulo Roberto - PL.

José Bezerra Marinho -PL.

PMDB; Marcos Formiga

Paraíba
Antonio Mariz - PMDB; Edme Tavares Francisco Rolim - PSc.

PFL;

Tocantins

Pernambuco

Ary Valadão - PDS; Edmundo Galdino - PSDB;
Moisés Avelino - PMDB.

Artur de Lima Cavalcanti - PDT; Egídio Ferreira
Lima - PSDB; Horácio Ferraz - PSDB; Inocêncio

Bahia

Espírito Santo
Lurdinha Savignon - PT; Nyder Barbosa - PMDB.
Rita Camata - PMDB; Stélio Dias - PFL.
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Rio de Janeiro
Adolfo Oliveira - PL; Benedita da Silva - PT;
Bocayuva Cunha - PDT; Denisar Aroeiro - PL; Doutel de Andrade - PDT; Feres Nader - PTB; José
Luiz de Sá - PL; Lysâneas Maciel - PDT; Miro Teixeira - PDT; Osmar Leitão - PFL; Paulo Ramos
- PDT; Simão Sessim - PFL; Vivaldo Barbosa PDT.
Minas Gerais
Aloísio Vasconcelos - PMDB; Carlos Cotta PSDB; Chico Humberto - PDT; Dálton Canabrava
- PMDB; Israel Pinheiro - PMDB; João Paulo PT; Luiz Leal - PMDB; Maurício Pádua - PMDB;
Paulo Delgado - PT; Roberto Vital - PRN; Rosa
Prata - PMDB; VirgJ1io Guimarães - PT.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PRP; Antoniocarlm
Mendes Thame - PSDB; Aristides Cunha - PSC;
Dirce Tutu Quadros - PSDB; Fernando Gasparian
- PMDB; Florestan Fernandes - PT; Francisco Amaral- PMDB; José Carlos Grecco ~ PSDB; José Genoíno - PT; Manoel Moreira - PMDB; Robson Marinho - PSDB; Sólon Borges dos Reis - PTB; Tito
Costa - PMDB.
Goiás
Aldo Arantes - PC do B; Délio Braz Naphtali Alves de Souza - PMDB.

PMDB;

Distrito Federal
Augusto Carvalho- PCB; Geraldo Campos PSDB; Sigmaringa Seixas - PSDB; Valmir Campelo
-PTB.
Mato Grosso
Percival Muniz - PMD B; Rodrigues Palma - PTB.
Mato Grosso do Sul
Juarez Marques Balisla Neto-PMDB.

PSDB; Rosário Congro

Paraná
Borges da Silveira - PDC; Euclides Scalco - PSDB;
José Tavares - PMDB; Nellon Friedrich - PSDB;
Nilso Sguarezi - PMDB; Sérgio Spada - PMDB.
Santa Catarina
Eduardo Moreira - PMDB; Francisco Küsler PSDB; Geovah Amaranle - PMDB; Neulo de Como
- PMDB; Vilson Souza - PSDB.
Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta - PDS;
Amaury Müller - PDT; Hermes Zaneti - PSDB; Ivo
Lech - PMDB; Júlio Coslamilan - PMDB; Luís Roberto Ponte - PMDB; Paulo Paim - PT; Rospide
Netto - PMDB.
Amapá
Annibal Barcellos - PF'L.
Roraima
Chagas Duarte - PDT.
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ABERTlJl{A DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (rnocêncio Oliveira) - A lista
de presença registra o comparecimento de 128 Senhores
Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão
anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O SR. EDME TAVARES, 2' Secretário, procede à
leitura da ata das sessão antecedente, a qual é, sem
observações, assinada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) sa-se à leitura do expediente.

Pas-

IH - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

Mensagens
MENSAGEM
N° 461, DE 1989
(Do Poder Executivo)
Submete à apreciação do Congress~Nacional o
ato que" renova concessão outorgada à Rádio Difusora de Picos LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Picos,
Estado do Piauí.
(Às Comissões de Ciéncia e Tecnologia. Comunicação e Informática; e de Constitui,ão e Justiça
e Redaçao.)
Excelcntíssimo Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49. inCISO XII. combinado com
~ I" do art. 223. da Constituição Federal. tenho a honra
de submeter à apreciação do Congresso Nacional.
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante
do Decreto n" 98.031. de I! de agosto de 191!9. publicado
no Diário Oficial da União do dia 9 de agosto de 191'9.
que "renova a concessão outorgada à Rádio Dilusora
de Picos LIda .. para explroar serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na cidade de Picos. Estados
do Piauí".
Brasma. 30 de agosto de 191'9. - José Sarney.
EXPOSIÇAo DE MOTIVOS N' 96i89-GM. DE I' DE
AGOSTO DE 1989. DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de suhmeter à elevada consideração
de Vossa Excelência o processo de renovação de outorga requerida pela Rádio Difusora de Picos Ltda., executante do serviço de radiodifusão sonora em onda média.
na cidade de Picos, Estado do Piauí.
2. Os órgãm competentes dcstc Ministério manifestaram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído, obedecidos os requisitos legais e técnicos atinentes ao procedimento renovatório.
3. Diante do exposto. tenho a honra de submeter
a Vossa Excelência o anexo projeto de decreto consubstanciando a medida.
4, Esclareço que o aIO de renovação somente virá
a produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional. na forma do parágrafo terceiro. do
art. 223. da Constituição
Renovo a Vossa Exceléncia meus protestos do mais
profundo respeito. - Antônio Carlos Magalhães.
DECRETO N" 98.031.
DE 8 DE AGOSTO DE 1989
Renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
de Picos LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Picos,
Estado do Piauí.
O Presidente da República. usando das atribuições
que lhe confere O art. 84. item IV. da Constituição,
e nos termos do art. 6". item I, do Decreto n" 88.066,
de 26 de janeiro de 1983. e tendo em vista o que consta
do Processo MC n" 29108.290187, decreta:
Art. l' Fica, de acordo com o artigo 33, § 3', da
Lei n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por
10 (dez) anos. a partir de 28 de julho de 1987, a concessão da Rádio Difusora de Picos Ltda., outorgada através
do Decreto n" 79,847, de 23 de junho de 1977, para
explorar, na cidade de Picos, Estad.. do Piauí, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusora sonora em 'onda média.
ParágratJ:> único. A execução dos erviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente,
pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n° 88.066,

de 16 de janeiro de 1983. às quais a entidade aderiu
previamente,
Arl. 2" A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do § 3'. do art. 223, da Constituição,
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília-DF. 8 de agosto de 198?; 168" da lndependéncia e 101" da República. - JOSE SARNEY - Antônio Carlos Magalhães.
Aviso n° 522 - SAP
Em 30 de agosto de 1989.
A Sua Excelcncia o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Hrasília (DF)
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a
Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional o alo constante do Decreto n" 98 . 031. de 8 de agosto de 1989.
que "renova a concessüo outorgada à Rádio Difusora
de Picos LIda" para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na cidade de Picos. ESlado
do Piauí".
Aproveito a oprtunidade para renovar a Vossa Exceléncia protestos de elevada estima e consideração Ronaldo Costa Couto, Ministro Chefe do Gabinete Civil.

MENSAGEM
N° 462, DE 1989
(Do Poder Executivo)
Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Heróis do Jenipapo LIda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Campo Maior, Estado do Piauí.
(As Comissões de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça
e Redação.)
ExcelentÍssimo Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do arl. 49. inciso XII. combinado com
§ 1'" do art. 223, da Constituição Federal. lenho a honra
de submeter à apreciação do Congresso Nacional.
acompanahdo de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante
do Decreto n'" 98.032. de 9 de agosto de 1989. publicado
no Diário Oficial da União do dia 10 de agosto de 1989.
qoe "Renova a concessão outorgada à Rádio Herói,
do Jenipapo LIda . , para explorar serviço de radiodifosão sonora em onda média. na cidade de Campo
Maior. Estado do Piauí".
Brasl1ia. 30 de agosto de 1989. - José Sarney.
EXPOSIÇÀO DE MOTIVOS N"97/89-GM, DE I"DE
AGOSTO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração
de Vossa Excelência O processo de renovação de outorga requerida pela Rádio Heróis do Jenipapo Ltda .. executante do serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Campo Maior, Estado do Piauí.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído, obedecidos os requisitos legais e técnicos atinentes ao procedimento renovatório,
3. Diante do exposto, tenho a honra de submeter
a Vossa Excelência O anexo projeto de decreto consubstanciando a medida.
4. Esclareço que o ato de renovação somente virá
a produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,na formil do § 3°. do art. 223, da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do maIs
profundo respeito. - Antônio Carlos Magalhães.
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- Ronaldo Costa Couto, Ministro Chefe do Gabinete
CiviL

DECRETO N" 98.032.
DE 9 DE AGOSTO DE 1989
Renova a concessão outorgada à Rádio Heróis
do .Jenipapo LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campo
Maior, Estado do Piauí.

MENSAGEM
N' 463, DE 1989
(Do Poder Executivo)

O Presidente da República. usando das atribuições
que lhe confere o art. 84. item IV. da Constituição.
e nos termo, doa rt. 6". item r. do Decreto n" 88.066.
de 26 de janeiro de 1983. e tendo em vista o que consta
do Processo MC n'" 29115.000003/87. decreta:

Submete à consideração dn Congresso Nacional
o ato que renova a concessão outorgada à Rede
Eldorado de Rádio LIda., para explorar serviço de
radiodifusão souora em onda média, na cidade de
Eldorado, Estado do Mato Grosso do Sul.

Art. 1" Fica. de acordo com o art. 33. § 3", da Lei
n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10
(dez) anos, a partir de 31 de outubro de 1987, a concessão da Rádio Heróisdo Jenipapo LIda .. outorgada atra·
vês do Decreto 11' 79.715, de 23 de maio de 1977, para
explorar, na cídade de Campo Maior. Estado do Piauí,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicaçãó e Informática: e de Constituição e Justiça
e Redação.)
Excclentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:
N( ; termos do art. 49, inciso XII. combinado com
§ I" do art. 223. da Constituição Federal, tenho a honra

Parágrafo único. A execução do serviço de radJ,)difusão, cuja outorga é renovada por este decreto, regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subscqüenets c seus regulamentos c, cumulativamente,
pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n" 88.066,
de 26 de janeiro de 1983. às quais a entidade aderiu
previamente.

de submeter à apreciação do Congresso Nacional,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mini,tro de Estado das Comunicaçôes, o ato constante
do Decreto n" 98.033, de 9 de agosto de 1989. publicado
no Diário Oficial da União do dia 10 de agosto de 1989.
publicado que "renova a concessão outorgada à Rede
Eldorado de Rádio Ltda.. para explorar serviços de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Eldorado, Estado do Mato Grosso do Sul".
Brasília, 30 de agosto de 1989. - José Sarney

Art. 2" A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congesso N~cío
nal na forma do § 3", do art. 223. da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor n" data de sua
publicação.
Brasília-DF, 9 de. agosto de 1989; 168' da Independência e 101" da República. -.JOSÉ SARNEY - Antônio Carlos Magalhães.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 98/89 - GM. DE
I" DE AGOSTO DE 1989. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração
de Vossa Excelência o processo de renovação de outorga requerida pela Rede Eldorado de Rádio Ltda.. executante do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Eldorado, Estado do Mato Grosso
do Sul.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído, obdecidos os requisitos legais e técnicos atinentes ao procedimento renovatório.
3. Diante do exposto. tenho a honra de submeter
a Vossa Excelência o anexo projeto de decreto consubstanciando a medida.
4. Esclareço que o ato de renovação somente virá
a produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do § 3", do art. 223, da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais
profundo respeito .. - Antonio Carlos Magalhães.

Aviso n" 523 - SAP,
Em 30 de agosto de 1989.
A Sua Execelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília (DF)
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a
Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, na qual
submete à apreciação do Càngresso Nacional o ato constante do Decreto n" 9&.032, de 9 de agosto de 1989,
que "renova a concessão outorgada à Rádio Heróis
do Jenipapo Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campo
Maior. Estado do Piauí".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.
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DECRETO N"! 98.033
DE 9 DE AGOSTO DE 1989
Renova a concessão outorgada à Rede Eldorado
de Rádio LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Eldorado, Estado do Mato Grosso do Sul.
O Presidente da República. usando das atribuições
que lhe confere o artigo 84" item IV, da Constituição,
e nos termos do artigo 6''', item r, do Decreto n" 88.066,
de 26 de janeiro de 1983. e tendo em vista o que consta
do Processo MC n"" 29112.000661/87, decreta:
Art. I" Fica. de acordo com o artigo 33. li 3", da
Lei n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por
10 (dez) anos. a partir de 11 de janeiro de 1988. a
concessão da Rede Eldorado de Rádio LIda., outorgada
através do Decreto n" 80.824, de 25 de novembro de
1977, para explorar, na cidade de Eldorado. Estado
do Mato Grosso do Sul. sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. leis
subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente,
pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n" 88.066,
de 26 de janeiro de 1983. às quais a entidade adcriu
previamente.
Art. 2'! A conce,gao ora renovada somenle produzirá efeitos legais apos deliberação do Congresso Nacional na forma do parágra Co terceiro, do artigo 223, da
Constituição.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua
,publicação.
Brasília-DF. 9 de agosto cle I~,j:; 168' da Independência e 101" da República. - JO"''";ARNEY - Antonio Carlos Magalbães.
Aviso n" 524 - SAPo
Em 30 de agosto de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
BrasJ1ia .... DF
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:
Tenho a honra de encaminahr a essa secretaria a
Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República. acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, na qual
submeté à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto n' 98.033, de 9 de agosto de 1989,
que "renova a conc~ssão outorgada à Rede Eldorado
de Rádio LIda., para explorar serviços de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Eldorado, Estado
do Mato Grosso do Sul".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro Chefe do Gabinete
Civil.

MENSAGEM N\' 465, DE 1989
(DO PODER EXECUTIVO)

St1brrJete

são

à considera.ção do Congres!Jo Naclana! o dto que outoqa conc~.s

à

TELEnslUJ PL.I\NAL'ID CENTRAL LTDA., põlra explorar serviço de ra

diOdifU
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bcelent!••1m<t senhor Presidente da RepUbllc:a,

A Sua Exce lência o Senhor
Deputado LUIZ HENRIQUE

DD. Primeiro Secretário da CâmaJ;'ll dog

Deput~dolJ

ARAStLIA (DF)
DI! conformidade com aG atribuições legl'Ü.s e

re
gulamentares cometidatõ a este Ministério 1 determinei a pub11c~
çâo do Edital n9 253/88, com vistels ã 1mp~anta2ão de urna est~
ção de radiodJ.fusão de son~ e imagens (televisao), na
cidade
c1e Poranqatu, Estado. de Goiãs.
2.
"No prazo cstabelecido pela lei, llcorreram as s~
guinte8 entidades:
ULEVJ:slo LIBERAL LTDA.,

EDITAL N9

253 /SB-GM

Recebi.ento de proposta!! para li exeew;lo e exploraçlo de lIerviço da
radiodifu.lo doe .ons l!l í.aQlIlnll (tlllllllvi8Io), na cidade de lloran;atu.
Istado de Goi'••

o MINIStRO DE ESTADO OAS COMUNICAC(SES. tendo e. vista o
dispo.to no artiQo 12: do DlIlcreto n2: 70.568. de 18 de aaio de 1972, e
d. acordo co. a. nor••• estabelecidas no ReQula.ento dOIl Serviços da
aadiodifu.lo •• vioor. torna pilblico Que, tr...mscorriClOII 4.5 (quarenta e
cinco) dia•• contados do dia seGuinte ao eJà publicaçlo deste Edital no
D1'rio Oficial da Uni lo , .atará receb_ndo pelo prazo de 15 (Quinze)
di •• , .ropoata.
para
a f1xecuçlo • .xploraçlo
de aerviço de
radiodifualo de sonll e i.aQenlJ (televisl.o). CO• •lI caracterí.ticatl e
eoneJiçee. que ae Begulta:

~ ~~~_L~:.i

IMAGEM DA COMWICAÇÃO LTDA.,
RADIODU'USÃO E COMUNICAÇXO ATLl\NTA LTDA.,
TELEVISJ..o P~ALTO CENTRAL LTDA.,
ItADIODIFUSlo GO'lllNA LTDA. r
TELEVI.SÃO ANGATU LTDA. C
R1DIO E TELEVISXO TROPICAL LTDA.

: TELEVI810 (Gll!h,çlo)

1. Serviço
2. Local
3. Canal

: PoranQatu-aO

:: 12+ (doze aaiB)

4.. potencia

: 3.16 kW ERP
: 2500 (duas ai! e quinhentu
M'JR
... ~,2.,::;'J:Q'';",,--.: Iliait...do

S. Capital aíniao exiGido

A:r~~::iB co:~~~:~;.:~:~1!

~:~p~::::o p~~~e ~~t:~~~::~~sq~:

lhe deu
e
:di
Diretoria Reoiona) do DEJlTEL e. Goi.nia-GO situada na Rua Trflze, 618
- S.tot' OeJ'Ste. onde seu!! repreBentantea le9aiB deverlo entreQar !luas
propostas.
p

de 1980.

Br:aaUia-DF. 19 i 1 ! . ,agosto
frd,"

/

"'1T"10 """'.0

.~
ALtw;S

/

COI»IÇftU !lI 1i:bITA.L P"'tA UEcoçic E

tX,LOuçIo DO SEatIç.o tZ IADlODlrDSiO
1 -

Der::r_to nt

98.035

o

agosto

de 09 de

do 1ge9

outorga concessão A TELEVISXo PLANALTO CENTRAL LTDA., para
explorar
.erviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de
l'orangatu, Estado de GOiSs.

r;IlT&EGA lI"'S '10,OSTA5

As entidades interessadas na execução e exploração:> elo
ser"l1ço de rarii'odifusio deverÃo, por seu representl!:nte legfl, Apr~
sentar suas propos.tas durante o horário de expediente, na Diretoria
Regional do DEHTEL UI
Goiân1a, i !lUa Treze,'618 - _tor oest~
2 _ DOCONU1DS aELlTI'OS

1.

D'TIDADE'

:h-l _-R~Deri.e:lltCl diri&ido ao Ministro das .Collunicações:'

o

Presidente

2.1.1 -' No requerillento deveri ,cons'tar

da Repúcllca,

...ando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Cons
Radiodifusi:o:.provado pelo De=eto n9 52.795, de 31 de outubro de 1963 p com no reda
ção dad~ pelo Decreto no;> S8.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em

C'l

para

endereço

corres pondênc'i& i

tit.uiçio, e o artigo' 29 do Regulamento dos serviços de

Viata o que consta do Procesao Me n9 29000.006141/86, (Edital n9 253/
88), d.ecreta:
Art. 19 - FiCA outorgada concessão à TELEVISÃO PL1\N1\.LTO CEN
'1'RAL LTDA., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos p sem direi
to de exclasividade, serviço de' radiOdifusão de sons e imagens
(tele
viaio), na cidade de porangatu, Eatado de Goiás.
-

2.2 - Atos" constitutivos _ e altll'ri'lr;Dll's .o;ubsll'qilente-J;, COIII as respectJ..v~s conpnlVilçoes dl"l re,f;istrb ou arq,ui\·u,entc na
repartiçao comptter.tej

2.2.1 - DOI; :atOt constitutivos das soci~dades
con,!;tar dispO.!liti\"os declarando
que;

dev~rão

l":Xpresslllllente

Parágrafo único - A conc!;ssão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de 'I'eleco1'1unicaçoes, leis subseqüentes.
regulamen
t.e- e obrigações al;,umidaa pela outorgada em sua proposta.
Artp_29 - EBta concessão somente produzirá efeitos
legais
.póa dellbcraçao do congresso Nacional p na forma do arti.go 223, parã

2.2.1.1 - as Ccti1S ou açõc.lõ reprcser.tatival'õ do.c.o1
pitA} sC'cii11 são inalienáveis e incõlu:
c~on.ive·is a estrangeiros ou Po!'~SOillS juridica.!ii;

grafo terce:iro, da constitui.ção.

2.2.1.2 - nenhuma lllteraçào contratuilIl ou el.'tiltu.

-

t~rill

Art .. 39 - O contrato drl:corrente desta concessão de.verá _s~r
•••in.l'l.do denp:o de 60 (sessenta) 'dias, a contar da data de publicação
da deliberaçao de que tra~ o artigo anterior, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o a'to "de outorga.
Art. 49 - Este Decreto entra em. vigor na data de sua pUbl!

cação.

Brasília-DF. 09

.1019 da RepúbUca.

./05/ SP/<!/VtT,Y
/l/J4VtVtt/
I.vi..o n;

I

de

A/

aqoato

2.201,3 -

4_-,u'--~.t't

;~:\'~;:

de 1989

hcelent.isaimo Senhor Primeiro Secretário:

2.3 -

de

:: t:;~::~ ~u::: ~:v::~ ~ e:~~;;~n: ::~l ~~:~;
i

t"onsta~do " numerco, «
cadll 50ciCl;

526 - ,SAP.

agoato

pré

05 administTi1dores deverão ser bra~i
ros natos e a investidura nos
Clll
scon>.:n.te pe-derá ocorrer dep('lis de
t
~Ill
sielco aprovllclos pelo Hinist~riC' dar. ~Of!lU
nicações;
-

2.2.3 - As s<ociedades an~nimas itind<l nio eXecutantes

fi
de

stm a

2.2.2 - No C1õt''',tUto d;; Fundação dever~ cClnstar dispo!;.itlvo.<õ relativos, apenas, aos subi tens :2.2.1.2
e
2.2·1.3· ..

.d..~Z7 /~L7

Em. 30

~er r",~a1i:ad~

nicaçôer-;

de 1989; 1689 da Independência

C/lí?LO/'.tlrPW:1/.//11 -3

poderá

v:ta autori:uçaC' do' Hinisteritl dilS CO:>fl\l '

d

\'i:!lur

t"

co tire> das açôe:; de

\i.i;.

com~rov.llnte. de q~e C1b.tt'Ye Jlsst'l1tillent". P!,é~iC'
Cl'1n$.,~t'
de Se~uranço! 1l0!cJn:ll, se :I !õt'de do lllun1cipio. 0~'d~\."I
Edital, estlvt'r IOcaJ1Z:lda dt'ntr('l do!'> lilllites da Faixa de'
Fronteir:l ;
2.3.1 - Ficilm di-!'p~nsllda!< da ô1pn"Ho ntilçã'(\ do documl:"nto de
que trato! " item antC'rH'r, ilS' entidado<>!'> Já exe{"u-

Tenho a honra. de encAminhi!lr a esga

Secretaria

a.

Presidente da.. Rapúb~icap
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esudo dil5 Comunicações, na qual subm~te ã apreciação do Con-

Mensagem. do Excê1entíssimo Senhor

C]t'''''.so 'Nacional o ,to conatantc do Decreto nO 9B .. 035 p de. 09
de ago.to de 1989, qua "outorq~ conceasão ã TELEVISXO PLANAL'I.'Q" CENTRAL LTDA., para explorar servir,:o

de

radiodifusao

de

.ons e imagens (televisãoi, na. cidade de Porangatu, Estado de

Goiás- ..
Aproveii;o a oportunidado paro!!. renova.":,, a VOSSl.!

c.1inda protestos do eleved. estime e

consid~iç"úo

/;'fI4.y

RONALD~1b'~~:)fjI0

~inini:;1êD

Cho::'::o do Giiliirtc-::'~ civiL

E):~

U.nte
de qU:llqu'cl' tip~' de !';('rviço:> de
r~di"difu
550 na Faixa de Frl\nteira, dev{!nc!r>,
enTratanto,
informor na propost:a essa situação.
~.3.2 - ),::; c-ntidlldl!'t; j~
,"C'nct'ssi(\n;rias/permi..ssi,'n~rias
que, pela pl'irl'leira \'e: pretenderem execut3r servi
ço d~ radiodifuS3C na Fab::ll dI! Fronteira. deverã'õ
prav!denci<lr a :daptaçi" de feu.'l' .atos constitutivo:; as d:lsposiçoes do Occrt"to nl:' 85.0(14, de 26 de
agosto de 1980, a fin de obterelll., atravé:;
do
DENTEL, o Assentill',cnto de que trata" item :!.J..

2.3.3 - As entidades qUe". pari'! re&:!.st.rJ.r- ou llrquiv<1r seu:;
atos cClnstitutiv.;os necessite'1ll dt' assentin(l'ntt> do
Con:;elho d~ Segurança Nacional. llIencionado
no
item 2.3. deverão prd"videnci3tT est(':
docu~,('nto,
atra.·;és do DENTE!.; b'!'rlÍ' t'omo o conseqllente re['lil';tro ou arqUi-vamentt' dos mesmos, antes da cl:l.ta PI'"G... ista pilra a ~nt1"e,ga da propost;l..
lliforMiiç;;~~ Sacin:!. ... [RAIS), COl'1(.,
'H';)V~J
di! cumprimento d~ legisl;aça,) tr~b1l1hi5ti'l r~fer!~nt'~ ,:l IJJj"~'o'
",)rlCl,] di! proIlorc5.onclid>::de de I:irn"c:l.leiro5 fl,~ ~,!i;i,l1f.\"·

Z.4 - R!"l;;,ção l\nu",1 d'ol
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2.5 - Certidão de quitaç~o de t.ribU'tos federais,
se trat.:l de m.icroempresa;

exceto

quando

Oro dOCllmentl's enul:lcr~dos nos itens 2·4 e 2.5
precisarão ser apresentadc~ pel<lS entidades
não te'nham Ainda iniciado suas ;l.tividi'l-des.

2.S.1 -

2.6 _ Declaração firmada pelos admil'list:radorc!; .• cClnforrae

nio
Que

6.1.10 _ E~t.i1.çõ.:s classe "A" ~ SOO (qlJinhentas) ycz.~s
maior V...1or de Referência;
5.1.11

Estações classe "E.spe:cial" - lÔOO (mil) ve::cs
maior Valor de Referência;

Ánexo

I.

ESTAÇÕES DE IAIIIOIlII'USÃD BE: SO&S E: INACEII;S CTELEnSÃO)

3 - DOCUMEKTOS .1tJ,...TIl"OS A CADA COTIStA. OI: ACIORIsrA

6.1.12 -

3.1 -

ProVil dA condição de brasilc'iro, feita mediante apresentação de qualquer um dos seguintes docuJ:\cntos:
C'~rtidão
de: nas('imento ou casamento. certificado ôe rt:;crvista, ti
~ulo de eleitor, ci'lrteiról profissional (lU de
identidad;
ou'"comprovant4! d4! [latur;lli:r.lI"~o. ou de reconhecimento ~de
igu:l1dade d4! direitos civi~, para os pe-rtuguci'lCSj
3.1.1 - fictl dispensado
da apreseotlH,iio da prova de
que
tr.tta o ite~ acina, quem pert~nccr 010 quaàro
societário. de entidadt> ("xt'cutantc de serviço de radiodifusio.
3.2 _ fichade CadaStNlIl(Ontll - F(lrrllul;rio 1JNT-t48 Ii\nex:.:'
iIl,
elll Cj (tr~5) viu, para os s~cios que dctér.t 5% (cinco por
cento') ou lIIais, das Cl:'til$ ouàc;;;~s representativas do ca_
fl.i t.a 1 !iocial;

n1l.sc~mento Ou

caSill:lt'nto, t'ertl(ic;;:do de resC!rvisto;, ritu_
1l.' de- ... 1 ... i tC\I" , cilI"_tcLI"a Pl'c,(jssi,"llal (\ll de idt'nti.d;Jdl'~
Fica di~pell.:;adl' da aprol:ntólçâC' di! prl'Y<l deque
trata " it~lI', antl:l'íl.'I-, quem pc\·tcn("l:r iH'
qUildro
dil'ctin., dt· t'"lllI:ididl"' já eXl'cutante d,' st'n'içeo dt'
rildi odi fUllíl,.,.

4·2 - Certidii"o d"s C;ll"t~dtl5 [Jistribuid.HC5 Ci\"o:"it.; Cl'imi"lli~ e
de Protestos de Tltl.ll05, dos locllis de- resi(1('luj,1 nos últimC'!; 5 (cincl'l ano::;, b .. m ,1ssim das 11'c<llid<ldo:"s C'nde excr
ça ou Itaja ex .. rcido, no m('srno prr{"do, atividades econôrnT
ca.s, como a.dministrador.
-

4,3 ~ Prova ~e c:u1.lprimento das obrigações ~l~lt<)ro1is,
certi~<lo

de çotênclo1, cotnpr~endida entre- 2 kW, inclusive e 10 kl\', exdusivC' - 2500 (duas nil e qu!
nhent~s) ve:es o maior Val"r 0. .... Referência;

6.1.14 -

Estações de p'H~nci;l l:~'mpn'~ndida ... ntrc 10 kW, in
dusi\'e e 25 kll', exclusive - 5000 (cincCJ mil) ve:
ZC'$ CO maior Valor de "Refe-rência;

E:!lt<l.ÇÔCS

6.1.)5 -

6.2 _ Os y:t}{'lres e5tabelecid~~s na I:lt'nci"nada Portaria Me
316/
ó5, J"('fE'l'~m-st" a ca.:l<'l nova ['(\ncr5:;à(\ (lU pcrrnif>sà<' pre-tcn-

A DEMONSTRAÇÃO DI' DISPOJ.:IllILlbAbE DE RECURSOS FIUl\CEUOS .ODIiRA SER FEITA DA slicru:n:: FOR!4A:
7.1 -

No l:a~~ de entidadl! ainda não executante do servis"
radjC'difus5o;

estação:
7.1.1.1

me-di<lnt!!

fornecida pela Justi.ça Eleitoral;

O~ documento: a qtT~ se refereM os itens 4.! e ",5
naCl precisara o !'ler apres"-'"tados p~Jos dil'igentes
que integram o quadro societ3rio da entidade, uma
'lf"1: que a apresentação dos mesmt's st"rd feita aten
dt>ndo C's itens 3,1 E- j,2;
-

social for ioft'rior õ!Cl
capi'tal
m{tlimo I:Xigidc para. o êmprt"e~ ('u for'~
ou superior, m.:l5 não estiver totóllmente intel;rall
udo, nem prevista. a. sua integraliT:llçl10 ll.t~ a 0..1:
ta dü {\\{<;:.i.", de fut1c.ional!l~nto da est::açio:
.
7.1.~.1 - pro"a. de deposit,o, ('R banco ou
outra
iflstit.uiçi.o financeir~, .de, ne>
minirllo,
50% (cinqut'nta por cento) do vijlor corrc5pondt"rttC' ao t:apital exigido rara
o
emprcendimellto;

.

A'demon.stração dos recurs.<ls técnico f> a que ~\" re.ft're ('.
nC' ~ do item T dú ~rtigQ ~4 do Regulamf"nto dos Serv.1ç(.'<; de Radiodi":'
fusao, ~om a redllçil~ dado pelo Decreto n':"! 91,837/85. de;'er~ ser fej
ta l1l('dIante .indicaçao das cilr(lcterísticas do transmissor e do sist-;
ma irTitd~ilnte (Ane-xo rV) que a t'ntidilde pretende utiliz<'!r nas
sua;inst;r,l~çoes, t;.(lllIpreendende.; fabrican'te-, t.ip.o a lI'lodclll destç5 equipa
!llentos,
-

Q

nilllO. (I r..,ta] .:I,' C"i1pital C'xi[:'."id,"
o ~mpl'C'('nd i 1lI!'llt l':

?,~ - So ('", .. .o de- entida.:l ... executante do tcrvMçI)...te

t

.'z. I

- Ql.lan~'" .;" capital S~l'ia! t,~t,11m(>llte jntt',!;r'ali:ildo
f"r ~ ou ~p{'rlol' ;J S(\I!I;l d~1f: va],~t'C's
ri"ad,~s
na P{Ortari.1. !te n" 3tá 5):, pJ.ra ("ad,l Ul\l de
~~US
s("l'viçí'. Jero::s("ida da quantia ('1I:igid.l pal'll o n,'''1:'
~·mpr~'.:'ndlm('l1.tCl, a enticta,jt' fica ls..-nt,.l d,l d~'m"'l.s
tr<lçà" dt:" disp"rtibilid:lde .:Ie 1't'C'\IrS('lS
final1C'"ciI'(\S.

~,~ -

E::;,t ... ç{:~:; de pcotência cornprel!ndida ,,-,ntrp. SOO W, in
clusive, e 1 k~, if'lcJusive - 200 (du::entõlsl ve~l!-;
" maiCOl' V:llor de Refer~neia;

6,1,,3 -

Estações de potênciil col'llpreendidil entre I ~W, ex{"lu.d\"C", e 5 kli, inclu ..dve - 500 (quinhentas) Vr::('s o miliol' Villor dI'" Refcrt-ncia;

6.1.4 -

Esti!lçce:s de pot~ncia compreendida. entre: 5 kW,
clusivc, la kW, inclusive - 1000 (mIl) 'lc;:;es
maior V.. l-ar de Ref~réncia;

Q~ilrldé1 co capita1

G,l.' -

Estaç9-::s de potência superior a )0 kW
7000 (5~te mil) vezes o ma.ior Valor 'de RefE'rênc:i~:

• ESTAÇÕES DE alDIODIFI!SlO SOI'OII EM REQ"RCIA "a~uJollJl.

~

F!f

l'apitlli

(~s{'(llher,

PRI~EIRA: OI) prova.de depósito,

em brinco ou em ou
t.ril in:sti'tuiç~" fin'<\llcei:ra, de:.
n;;
JIIiniJl1,o 50~ (cinqucnt:a pl.lr cento)
do
villor corre."ip("lndcnrc (lo capi.tal exigido pAra nOl"{\ empl.'~endimento;·

b)

minuto; de alt'ltraçiu dos atos constitutivos pilra elevação do capital so-

cial. a si'r i1unte-ntado de !!Iai.s ti V<J.lor nl!ct"ss.1rio J'<tra o novo emprernd1
mento, n~ qU<l1 ["on<;1::"; que a sua int$
sra.1i:açao tot;:)\ Sl:''ra ~fctivadi! ato::
a data prevista pelra il ent.rada
em
fUnci<Hlam~nto da. estação;

b,I.S - E~taç;;es de pot~ncia cOlllpreendióa entre JO,kW, ex
clusive, e 25 kW inclusive - 2500 (duas mil e qui
nhentas] ve:r.es o m.aior Vlllor d~ Referência;
-

Est:l.ções de potênci", comprl'endida entre 25 kW, ~x
clu!liv't'., 'e 50 'kW, inclusiv~ - íOQO (ci.nco mil) ve
:tes o maior Va.lor dt' Referência:

sodal réor inft:lrior ~('l

:~:i::sr:~:~:: ~::~x: ::f{;;~~~~~nt(l

ex-

6.1.6 -

ptlra

rildi,'difu-.

~;

IDO

(j,J.~ -

.

7-.1.2.2 - dCJI\l.lpstrólç.ão de dispordbiJidfldc de crédito bancirio {'lU de gnrantia de
financi.:ll'llentO, feiTa atról1!~S de
documentos
forncc~dc>s pelas in<;dtuiçüC''S próprias
ou de finanl:"iamcntc> conrcJldo p.fle
fabricantt:' d,~'!'; equipamentos, de forma
a
c('\ll\p]ctar " \'alor d ..... C"lIpit .. 1 ml."l1cionadC'
n,~ .subitclll anterior, .1t; atin\,:ir, no ml

6 - CAPITAL "Íl'JHO E.IIGIDO PA"" O EJlPaEEliDHIUTO

6,1.1 - .t,;stac;ôcs de ptlténda até soa W, exdusivc
(celll) vezes I) maior Valor de Referência:

prc'ul de dCi>;':.ito, em bal'lc<,- cu
instituição financeira, do!, no mínirno,
50:1'. (ci'nquenta por cent") dO,valor cor_
rc,,;pondente ao capital exi(;ido para
o
empreend imen to;

7.1.~·- QU<lndo o.ca'pita}

validade
e dos compr,-want('s de naci"n .. l id~de, devc_
rã., s~r firmados, cxpedidC's ou re",J1idad[1s em datei niC' su
perior 3. 60 {sessenta} dias da. SUll apre!"!'ntaçi,,:
• -

capit~l m{l'lim(\ cxigido põira ~~ l·mprcrn.:llm .... ntC' de que tra
ta li .<llinea. "0::"', § 1<;0 dt.'l arti~(.' li dl' Re~ulam('nt(\ dos Se;
viç'('5 de R3~ifldifu';l;;". cC't;l 11 I'c\hç~ dildh rc-l,1 Decreto n';
91.8.l7/8S, e cal('u.1ado ('111 função da pot~n':jil ('u, ní> caso
de FU, da classe da ~st.açâ(.', 't~1nf(\rlll(' t<Ql"lcla "baix.:>, fixa
dfl pcla P"rtarla MC n Q 316, dt' 11 cic n~''''l"'lJlbl'c! de lQS5 • . -

-

OBSERVAÇÃO: Se 11 entidade participõlr d(' mais
oc
um Ed~tal dcverá, para eada um deles, apresentar.
do] ém do depósito óe 50% (clnquenta por CeT1'l:O)
do
capital, minuta dc alteração dos at'"os c:(\n,,;titut.lvos onde conste o aumento d(l capital !:(\Ci;l]
d~
m;l15 ~~ vil'lor do capital mínimo exigido para
c'Ilda
um dos serviços pretc·ndidos:

prl!determjn~idil

-

SE:GUND",':

a) prov<l de depósit(l. clll bartcc oU outra
instituição financeiril. de, 1"10 minimo, 50% (cinqucnta por ccnto) do .'1;,1lor corrês{'ondente aa capltal exi~i
O('l pilr<l o n~'\'~~ emrrt'l;"nd\ll\~flt.(.';

bl clcr:lonstra;;:io dI! disponil'oilidac!<.'

6.1.8 - Ltitilções (:Ja5s~ "C" - .100 '(cem) Vez:es
lor de' Referêncl-i1:

6.t.Q - Estações classe "8" - 200 (du:tent.:lsj
maior Valor de ReferênciLl;

o

maior "a-

de

7_1,1 _ Quando o capital socIal da entidade for ~
sup,,-,rior ao valor d'o capital mínimo cXlr;idc
parA
(O
e-mpreenciiT.lf':nto e estiver totalmente inte,;raliz.!
do ou prevista. 110S atos constituti..vo~. a integra.
liu.~i,o •.lt.~ il ,hxi\. de ~ntr3.da el':\ funcionamento di

4.6 - Todos os documentos, com excr.-çào d05 quI';' reflham

6.1

..'!'J-

Estaçêes dO! pl.'t;nda igutll ou supcricor \"'<l.,2~' ~
7500 (sct(' nil c quinhentasl l'eo:es o I:lai~

de RI.·fer;llda:

4.5 - Ficha dI!' Cad'\strament" - Formulário Dra-L!.F, em 0,3 (três)
vias;

4.5.1 -

-

6.1.13 -

~:("~;;':ção <1ssin;tdil por todos o!;'(lirig~ntes, conforme An.!

4,4 -

cxclusiv~

I

dida, ('(\n.;idl'l"ilda 1501ad'nmtntc ..... (' 'l:lI(lr d~ ref('r~ncii!l,
n St'; (,C'llsi.:leriJd., p.lI'i\ {'l CiÍIClll.,. ;. "' visente na .iata
da
f'ubl ícaçà . . . .:I~ Edi tal;

~.I - Pro,va d'a condição dc brasileiro nato • • edi:Lnto:" apresenta_
'i,ào de ~\u,lquer'u" dto!> !>e,u~l'It.e& 1l.C.(:UlllCl'ItOS: ~ertidãt' de

-

at~

Estações de potência
2 k\o,),
1500
(mi] e quinhentas) vezes C' ma~:j.,r Valor dt' Referên
da;

- JIOCU"EITOS alI.ATIJOS ACABA A)UUlrstK.trlOI

4.1.1

Quinta-feira 14 9299

de

créditC' bllnc~rio ou Je ,~";lll'\t_'"
de_
financiamento, f1o'ita inr,''IIês: d,~ J(I'~.!;!
mentos forneddos pelas jnStltlljÇÕ"':OÕ
pr~rda.s .:'u d\;' finõln~'inmcnt'" r"':"Tl.::eJ,2,
do pi!l., fõlbricantc- do.; Ç"quirar:1'~nt~'s,

9300

Quinta-feir~
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caáusula !Tiroe:izoe. - 1.. Sociedade ãenominE.!'-se-á T:m:.:.....~s1o IIEI:?.JcL
E tora como :rine1.idane e. e.xecuçêo de serviços de radiotttt'uaão
sODOrE-, ii.e eons e ~a5ene e seus servi90a correlatos t"eiB como: ser
viço eB~cie1 da música :funcional, rel'etição ou re'tranamissM
scne ou ,,ç:iJ::lAis de imagem e som de raô.ioltif'use-o t com :f:i...nlü.ida.à.es edu

de f"rm& " ccnpl.n;;r ., v'iI,-.r à.' r:::.1P2.
ta
mcno:iC'nad<'-no ~,ub-iten
at 'atilll-".ir. ne- 1l'.1IlHlo. (' ~çt81
do
('il it.al C':<,igiJo ç,)ril ,=' ~'~'pl·~·o"di:'l~rl

LT~i..

de

to

c&:iíiv&S, cttl"tUI'D.ic e informativoo, c!ncas e ::patrióticBS, bem comofi. e:z;pJ.ore.çio ccmacinl lio c:mpreendimen'to, meê.ian:'te a obt(QlçD.o
do

7.:1 - Sendo a pr«pot1cntc UIT:J fund,lçã". (;'ü't'UTarl1:e ·h' ·,'~n·i.;(' dI'
rddi~~difus,'ic ~'u n~C', U c0mpl,."'Jç:i(l d.,,,, l'· ... Ut.,~'o:;
f,.~::\"rd
~"cr fpitil de' llma da:> ·,;cguint{':, 'llan~'i.ra:o,~
VRP1LIR\: <11

p("ova

de d.:p';"it;!;1,

('m ball('C' ('u

Governo Fed.~aJ; de concessão on penU.snâ:o, ncu'ta ou out:re.D J.OCalid!
de&1 'tUJ1o de acordo com e. 1egiB1..n.ção regador!. da matér.i.. J. sede,
e51>a"oe].@!cmeni;o e fôro DA .lven:i.r1e. Goiás, 315, BlllM 802/606, 8~ ander, CeL.tro, !:ài:ticio !.temarati - GOiâniB-GO.

11J',~i-

['l1lri\

fui-::l0 fln:lnl'C'll',l dC'. n~' lIlinilfh) 5()< l~inlnIH'!!
t ü pC'r ,('I1t") d,·· \"a]01' cC'rrl"l'rond.?t;tt' iH' <::1pita] cxiJ;uh' p"ril C' Cr.1Jll't:'cndlr.ll'11t(.

cléusü1t.. 5eguntla. - O Oapi'ttil Soc:iElJ. é ele ~Z$ J.2.720.000~OO (doze ~
Thoes, setecentos e vinte miJ.. crtLZadoõ), t.iv:i.à:iao em J.2.720.ooo (do
:ze m:iThões., sEtecentoE e vinte mi1)-.eote.s de CZ:; 2,00 (um cru.zaã.o)ewie. uma e !Iubscritas e integraLizaà.es !<.iLI moeãF_ corrente do pe!s,
ne~u data, como se segu.e:
a) JO:'Q= .AL= 1W'.IliRO 6.360.000 cotas • • • CZ$ 6.360.000,00
b) 1U3T.Il. J3l.?.:BOS1. LO;p~
6.·360 ..000 cotas • • • CZ$ 6.360.000,00
ro~lJ..:
12.720.000 ~o1;aa • • • CZ$12.720.ooo,00
§12) J.. respOnJ:laoiJ.ids.de: dos sóoioc é, na :f"o:rm& da ~egiB~e.ção em
vigor, liJdtade. ê importância. tote.l dÇl Capitu SocieJ..

b) d\"m.:-n!,;Tl'ilçã" d,' di"I,,~nil.i.lidild,> d~'
'l·~,.it"t(\
bJnc~ri[l 0\1 de r,lrilntiil tl~
fill,llIcirlrlo1tc,.
fl'itD atra"rs de d''>C\l~H'ntl'5 fç'rnt'O::ld(·~ ri'las
in:otituiç:';cs rl'~rl·i.;:. ('ti d"
finJnC"i,lI:Jl'nto
conê'cdid~' rC'lc Llbl')C:llntl' c!n,>
t"'qnipilm('ntC's •
...' \1 ,1tl':l"~S ,](" "liTros neio." qu<' d,'r.a'nl-tl'f"m
n
c.:-mplC'rn("ntaçii" dc< V,11"r tC'ta1 d~~ l"ilrital ex.!..
gide- p.ll'a ~, ~mF'I'N'n,1illl(!nt",

CllÍwluJ..C. ~crceirt'. - 013 Objêtivos expressos da Sacieà.ede e 6.& aco:::-

SECUNDA: pl'(,\-'il- de d~'p;-!>ito. l'Ir, C.lllCO ou outra
instituiçii" fin'!n('ci.ra, tle t(ltaJ !lo Vdlt)T con'f:Sp"nd~nt'" ao capitilJ I!:ügidr> para ~
empreen-

do com o nue dicpõe o artigo 3.11, da D'l'creto n R 52.795, de 31
õe
Ou"ttlbro dé 1963, que :institui ti Rcgulamen:to do Serriço de Radiodi
f'US8.0 serão a à.i.TUlge.;Õ,o de pro,grame..s de cará;ter educativo, cu:!.tü
re:1., ~D:rma'ti"V'o e recrel1;"GiTo, promovendo, ao mesmo tempo, e. ;pu :;
blicida.de comcrciBl psra a lJuportaçio do~ enoargos da empresa e lt

dilJl~nt'l.

7,4 _ Os financiament" com os fabric:antcs dos l"qu:ipament(\!;
com estilbelecimentt's de crédito nacionais não poderio
contratallcs por pra::.o superior a 10 (de::.) tinos;
8 _ QUADRO COHPLlI:HEWTAI.

SUB.

Sociedade ~ consti"tuida pare ter v:i.gênci.a :por
prazo inde'teminB.do e .UWlR atiVi.dades 'terão :ini.c10 a partir
d~

PROPOSTA

~5/09/88.

compler.lcntaçâo .à sua pro
posta, Co quadro (Ant'xo li), pilr.l 0<; fins da:; alineas !. ~:
c. d, e e f do § 1 do artigo 16. do R",gu};o,mento dos Ser:;iÇ~s de R~diodifusão, com 11 redll.ção que lhe foi dada pf]0 Decreto n Q 1]1.837, de 25 de OUTubro de 198).

1
CLáusula Qú.j,ots. -

º

1;,

:pesaoas jur:L"ãicB.8j

•

d.m..e.18

~AÇão

seraJ.;

-

.

c::uiu.sula j)éc~m.a - A J1oc1e4ade será admi..Dj,8~ ptl:~O sócio JO.lQUD:
na !Wlção de Sócio-Gerente, ca~do-lh. i;o~~!

"8 de

straçao ~egaJ. t!: a I!IW!. repreoentaçao 8:m Juizo ou t'ore.
de1., campetindo-lhe ainde. a 8.Bsmn:tur& de "todos 08 pe.p';ia, 1;:f:tulOB
• documen1;oB reJ.n:ti'VI1S às ges'tões BociBi.. e comerciro.b da ImIprell2..
peJ-o que lhe é diDpe,Uaada • ~••1;ação de. ';fl.uçõea, _ma.o que • :1.nTIlIt1;idura.no cargo lIame!l'te pod.e:ra ooorr6r apos o DOU ncnae 'ter BielO &p%'l)
-oliIbdo p.e1D J.::iDiB"tério das COllll.lIl.1caçÕ~s;
-

vieo;

/J.l.4 - fideditnidade da informação e observ.i.ncia.
indi"lpE'n!:ll-

prc>tcl1àtl d" público e do eon.!;umidor.

DISPOSIÇÕES FlllA.lS

~ Décjme. :P.t"~iTe. - O Sócio .Adm:mi.etrador terá d:1rei'to a lZm&
re'tirada ml!JllllcJ. as. 'tfi">ul.o de Pró-Labore, de acordo com. 08 J.:1:m1teo de
-tera:1nados. pe10 z;egulo.mento 0 Imposto de il.enda., a ~j,.gurar eI:l cadri.
xerc:!c:io que a.r&. 1e,'ado Il. debito da conta de Despesas Ger~ de. fi!

10.1 - Os doc:umentCls deverãeo sc.r I]pr{'~entÕldo~. preferenciallllcn
te. ~\ cr~~inais l~dveis. facultada a Tcpreodução fc<to;-

!

4

1e g 1-

-I

vei~;

c1áuauJ.e. ntÍci.ma segullde - O UftO da ~enom:i.nD.çi.o Soci81, nOB termob' df:
Clmuula J)ti:ci.ma deste instrumento, e 'Vedado em. f~llIl.Çaa, avaiD e
ou
"tiros a"toe de :favor ep-trllDhoe aoo mtereoses da Sociedade;
-

10.2 - A ilceitilçãodll!õ Pfop{\.!;ta!õ não implicará na
obriglltoriedade da OUtClr&a, podendo o Edit:l1 ser ca.ncellldo por in't"res.t~ d.:! Administ-T'aç'i'o. lIIediarae at" do MinistrC'
dat
ColltunicOlções, nos termo!'l 'do a.rTigo 12 dCl
RegulaMento
dos Serviços de Radiodifusão, !'l-em que 3s
proponentes
tenh.:!m direito a qualquer l'eclalllaçã-o ou iJ\denizaç:io.

cláUJ'lul~ néc:uDn Te:rc~- lul: cotas BOc1ais Dão poderio ser C&didu
e. "terceiros, oBtrlU1h('s a lIocifPdBà.e, Bem o cOllSen'timez:rto exprooao â.OD
demair; .ócio~ e dA (i'l~~EU;ão :PTma 40,lti.n:i.stéri.c l1aD Oommncaçêes
., para 8888 l'im, o ttOc1o-retiran:te devera. cOI!1UI1i.csr a aun. r ••oJ.uçâo
à cIJ:tidade. })n qualO\ler even'tueJj.da4e, Otl sóc:i.oe remtDle8cec.'tet> 'terão
ee:nJlr8 a preferênci~ na aquisiçio dJul cc'tW ác 8.0:'0 re"t2r8l2iie;

10.3 - COnstatada falta ou incorrt-çãc na documentação quI" acom
pll.nha a proposta. (I DENTEL poderá conceder um pra:;o d";
at~ 15 dias à proponente para supri-la.

10·3.1 - Nos E5tado-:; de Amazona.s, Acre, Pa.rá,
Rondônia
e nos Territ~rios do Ama.pá e Rora.ima, ~ exceção das capitais dos citados Estados, o prazo
pooerá ser de até 30 dias, a cTit~rio
do
DENTEL.

CJ..w.ulA Déc:lmB. Quarta_- !'eJ.~lIlldo um,dos sócios, ou ae tol"IllUldo interd:Lto, .. Sociea8.li.e nb.O 8e li:iB803.vera, proBseguíndo Dom. 08 rcrmun.eB-

cen.tee, c'e.bendo- &OIJ J~erde:1roe ou repreeentmrtes 1e&818 do sóciQ taJ..!
c:Ldc ou nte:rd11ia o ",api-ta1 e 011 J.ucr06 apurada. D.O Úl'timo baJ.BD.ÇD ã
Jl:I"o'Y84o, ou em DD""1D 1taJ.&nço upecialmll!:l'1tll leven:tado, 118 ocox:ri.do
Õ
:ra1.ec1aen:to OU ~t~9ão depois de 8ei8 mttlleH da aprovação do IlBJ.an
90 J.nU&1. OB )lan~81 aaaim apuredos, seria .pagos mI1 "dn"te parcelas;
1f;WI,1!I ti Jl.uc.ae~'Y88, dn-endo a ~imeira 118r ~, IIl1iB meses ,apÓs
a

10.4 - o Hini!aro de Est:ldCl das Comunieaçôc5 pod~ri llutorizar
a. juntada de ·documentoi': llO procesi':o da.s proponentes
e
determinar seu reettudo.

COpTR6!"D

81il

.4.tV35 ~'

.1.3 - nanutençã(l de colcnde- sentid~' ;ticCl. mClra] e c.!

1l:tln'1SID 1i!DUlAL

8onora

não poderá_ 8XBDl.1:ter Berviçoa, nem deter
0000888088 ou permiefl oes de radi.oW'usa.a conorr.. no :P1lÍ&, ral.ém dos
limiteI!! f'ixados e l1I'~8tOS no artigo 12 do I1a.creto-Lei D~ 236, de
28 IdA :fevereiro de 1 tJc7i

cultura
PTl'-

l'"

8u.bord.~nados.. vigenteB ou e. tigir e referen.'tO!l iI. --;'e~

C1lÚu1u1.& :Nona - J. SO(J~ea8de

I

tática. de:sde que a ... eôpias sejam autenticadOlS

driãos

dt r.adiodifuJl.it'

J.e:1rOfl n8:toB;

prio contl"x[('o;

i

'+H1li 6

C3.áusüJ.&. O:i:to-v& - .A. :!OCiedade se compromete a manter . . IlElU QW1áro
4. :tlmC10%18Z"i08 um I11lmftX'0 .m.:úwno de doia terços de lIJII:pregadcp b:ra.ci-

d;

pUblicidad~. de princ{pio~ éti{'o"l

i

ti. ..

CJ.áuatJla Sétin1!l - A :;ociedade De ob:"i,ea o. observar, COm rigor que
.. e impoe, as Lei., !)~c:t"eto!, B.eg'lÜw:~"tos, ?o1:'''tarias t quai.quer a.ci
.õeB ~~~EJchos__ ::anaã.~D do C1ni.f.l'te::i.o das .Comunícaçõee e de s.e.us-

<:>.1.1 _ prpfer;;nci<l 11 temilS, autores e intérpretes nacionili5~ iI fim de incentivar a crill.tivida.de do h('mclIl
brasileiro i:' (' desenvolvimento das empresas produ
t(\rll~ rllftCiOnólis. com il consequente anpliaçãt\
lIlercad(\ de tr"b.dho lig.ldo ~. todas as
iltividades
i:trtfsticas;

bl'i!s11cira, pr(lcurand~~ rcladoná-las

ut;.t: Ol.:-e:t"r·e(;

~~~~;~~;,~:~;i~,::~{~t~~~'~1ci~~~\'~~~=~:,~~~~~,-

con~iderando o in'tert'sse nacll'nal e .. fin .. lid,,-d~ fducatlva e cultural do s~rviço de radicodifu s i1o deverá
el<1bcrar
seus p·rogramal' informit'tivos, E'dUCil-t.iv('IS (e ao vi.ve), bem
como <l publicidade c:"merciil.l e o serviç,o noticios",
de
forma a contribuir para o desenvolvim~nto dil- Nação, itt,l1vés do aperfeiçoamento integral do hor.aell\
bl'i1sílt'i,o,
observando, l!ntrt' out.ro~, os seguintes critérios:

9.1.2 _ rcsroeitc< ~s diferl"ncuç;;'c5 regionais da

A ~poldo.~e S( ';ú:...',~~c~c~(,., iJJr

Cláusula Sertc. - }.8 t'~te.s· represen"lic:t1vu do Cnpi'tu SocieJ.,
"tota1idlUie, pez-te.nce"v.o, !Ie:.,:pre, a bro.Dilei%'oo!; na'toB e 800 . é:1i~
veia e incaucionlÍveifl, direta. ou .inrti.rete.::.ente, e. estrEJJteir ;

rIOOIAIIAÇio

9.1 _ Pilra efeito de preenchi:tlcnto dotl itens 7 e 8 do Anexco
constante: do item antl:Tior. li prC'pl:.lnt'nte:

10

nocessária. expensã.o.

01.áusuJ.c. 9wr.rta - J,.

.à

8.1 _ A entidllde deveri apresent.i.r,

9 -

Setembro de 1989

4&1;& da a.prO'f~ao dofl ci"tado.e h..IlVeres. O Cap.1'taJ.. Sacia], sere. reduzido proparr.ionfllmAn.'te! tluncc. :inferior aos J.:lJn1,1õCll ~i.%adoe na aecieão
nO Z1/6~.
en'l:io.çi)HTEL. public."da no ll.D.U. d. 24/OJ/6~. t Se, •

StlCt61.

c:o

LUA.

reE1à.ente
• d~cUi~o em G.o}-_~t;" À.A."Venida Il Il~ ;oS, Setor oest;, portado:"
da Carteira de Iiíenitidada n g 21.157 - 2e.. via., expee:tda ,PeJ.&. Secre'tEria da SegurmçB. 3?Ú1;J.ice. do Estlldo de GO:l.,Ás, em 16/10/73, C.:P..F.
~;~2..s;~i;:~-68 e T:L.'tuJ.o de uei'tor n g 4.236.23.0-90, da J.&. ZQ1:la,

o:. :~~~~~r~t" ~ r~p:~~c:-lt<:"'"'1t.:1 :.e:-..iE!i~J.
<;0 cc:J
_e:.: .. ;;,Oc er:o;;.c.llI e co_ \ ~~
os óe:nsit. ~.:5cioc., õ.tõve::.-~ ~ucles ücsicn:.rCZl. gue:;. 0& reprener:'tem no luc:c:.r de sócio ;!'w.eciõ-c ou i:J:terd.i.to, cujo no:ae será~e\"
~ •
&p=-.c:2.~ão do 1::iniBténc' dc..s OO::lunicc.ç=ões e, tendo dele 2. .ue.
,çio prê'Vif;" POderá :i.n;tegrar P Qualiro Soci1Q. li!! o lIeu ccnsequ
U ='~
qw.vc:ento na Jun'tc. CDm8%'c1aJ. do 3staà.o de Goié.sj
\l. A':t C--~

taE:T..l n;....P.:BOSA LOPIS - 'brasileira, eoJ.te:L:ra, l"B.Cb.eJ.ictn e publicitárl~1 1'"esiã.ente e do~cillllda em Goiânia, à Â"Vaniáa GOi.~ n~ 756 _ ~c
antlUZ', apto. 52, Cen;:ro , porte.dorz:. da. Cc.rte1:a de Iden'tideà.iR
nlil
210.723. 2a. ';:La, expod:iã.a pela Secr&terir. da SeguTNlçe. PÚbl:i.ca do
Eatlldo de G01"", llIl1 ~6105164, C.:P.F. "o 070.578.901-25 • T{tulo d.
Zleitor n 2 6*~92.4J.O, da ~la• .z'?J1&' 598.. Seçno,

Cláusu1a DéciJna Quinta - Os 1u.eroe apuraà.os em :e"..l.w::u;o .Anual ~
·ltiBtr:LbuidoD eiD:tre os sóc;l.cs proporcionalmtm'te no número lie cotas de
que.io do'tentores, depo":i." de ô.eduz:i.da, pre~entll, B. importéncia eg.11:i.va.lento a 5': (cinCo por centc) do ~ucro ll.quido pera. e. con»'titu:ição de um FuJ1do de rtCBBI'VEl. ató Que e..tmje.. a. 20~ (vinte pOr een'to)· 40 Oll..p11;8J. 5cci.CJ.,

COnS!rI9:UE!.l, entre ai e na melhor forma de direit"9, Sociedade Comerci..
eJ. :por cotu ,de re8ponsB.bi11.~e 1:imitai1a, cujos negócios serão rei!

clámsulA Décima. Sexta - ~ara o exercício de.e f1.mções de adm:ini.Gtra.à.O*
• J2rocurador da entidade serão breslleiroS natos. a Bua investid.ura. )

JOAQ'OD!. JI.VES ~O - Drulleiro , desquitado, .advogado

dOll 1JttJ..as cle.u..su1as e condiçoes e saber:

-

G:~?",,::,:~to, ~c~~'::.:l::"
'f ec co ou :-'1 _.(..

_

',;",:io~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Setembro de 1989

~ cargo !Iomente p02-erlÍ ocorrer
'tar1o du COlmmiCEt.ÇOe8;

2.]')ó" haverem eido aprovados

pe~o

Jli.II.it

~ -

r

.

SISTDIA IRRADIAMTE
2.1 -

CJ.áuauJ..s. IJéc:i..I:lB. sê-tilnB. - 1.. 31 de úezembro de cada eno lrvl'..D:te-..--se-á
um BJil811co Geral Anual dao ativid.eà8B da eapresa. C Balanço AnuaJ. l.e.,.ará a assine.:ture. de todoa os sÓc;i.?S e será acom:pMhndo do extrato do.
.A.yuração dos R 9su11;ados.
l'arágrato tfIp.co - Se acusados forem prej,Ui.zoB ~OD meamos serão suport,!

Ouinta·feira 14 9301

fabricante:

L'iS ELEtRONIC LTDA.

2.2 _ tipo c/ou modelo:

5110-2-04-xx

dos peJ.os lIoc:Los em pertee :PI'0porcionniD ao numero de cotllS de que

.ão detentores;

~;:::~éc:U!m 01~avn -:- ~ca.. elaito,

já, com rez:uíncia a oual-

desde

dMe pare.. rU:~
ma:J.8 ~2v:L1e&78.d? que seja, o :foro de. 8ede de. Sôcie.W"g1r en:tre ao ~U:B~~~~:~:~B que, eventue1.rJr:n'te, venham
a
CláuauJ.a lIéc:iJlm. lione. - Os caGas

omBROS

neste Contrato S(]cieJ.

T.U. PUNALTO I-TDA

DOno

regidos pe~os àispocitivoa do Decreto n~ 3.708, de 1'0 de jQeiro de
1.919. a oUja :fiel obsBnência., beJ:l como das demais cllÍusl.1J.nS deste
COmc:ro.mi8DO, S8

obrigam

CONTRATO SOCIAL

sócios.

08

ANTONTO VÉU>: DF. SOUSA PERIlO,brBs!hlrro, Cl!l~.!

do, comarr;!entll, portador do titulo da eleitor
nO 5323720/11, CPf n[l QIO.S51.471-68 li C.. J. n Q

E por octuem junto~ e cO!J.tratadoG, El.Ssinam o presentE
Gontra:to SociaJ. em. 'três vies de J..gtu:J. "teor e foJ':mE., De presençe ães
'testemtmhn.s de Lei..
~t, J5 de B.ete1'furO de J.988

~
~;$-i 1":-7]
)Yor
'AIDs 1UF~O:..----'

S~1.92ê-SSP ...Df,

. . ~_
6ed-e- ~ li,
~ ÃB.I1l.MSA LOPES i

2,7.719.91D-:n 9 rPf

t Asi3::iJ:mtura em nome da entidade:
'.
sIo LnJ 'LTD-'-~

192..

ÇJ
J~~.milio~l
Só.e;io-Gcrente.

f0!lidcoh

reiJA!''; plid8l!l r.:ll";'--l8uJ.i'ls "

cond!çõ~~ ~rei]uii,nt~tl

di~dfl1irul

no

CON'IP,I,rO S,OCJJq

I,

i1:';LEVI SÃO L!tlERAt LTDA.

SiI!tor Oelilte, 'Púrt.!

1.!l.. "'i!l. exru!ldidA l'l!la S~~;.x:et.!

ria ,da Segut'.atlça Eiíbliea do EH~do d~ Goi;',. ~m'16/1DI73. C.l'.F. u9 002-

703.4.21-El8 e ri:E:u10 d@ Eldtor no;' 4.2%.210-90. da lI"., Zooa.134.a.St"çâo l e
HAF.!A BA1UmSI. LOPES -

brasi1eirõ;, soltl';irD~ raai.!lllit::t:t ~

Ll~cltiri .. " reeidente e domic.iliada em GoIânia. i

5'0' auda~.

Goiic. em 16/0S/84. C.P.F. nQ 070.S7B.9iP-.25

uieabellllE;ida

P,E

lA:

do. aI t""rar 11 f.: 11 COIltrcto Soei"l eonforn~ a9 c1iusulnc @! condiçõeg l!egui1l.~
t"g ~
CtXUSULJ. Pll!HEIRA - A1JHE!I!O DI: CAVl'l'AL
!.lte't"a ... CliufiUl& Se~und. dt' Con'::r.tI:!Pl:i~itivo. que P"I<l".l< 11 tt'.r
"O Capital Soei.l ii df! CZ$

111 i 1l1Õ'Hl" CJ.u4tr'"oe~nto~

i!

25./;40.000,00

q'Jl!!'e[!t~ ~il ~ru:>:11clos} di virli ('lo

(vint:1'; e cinco nilhõEç. q'latrocE.nto."I e 'lur!r~nt<l mLl)
(1J'![i

cru~a.do) l::Ddll. Ulnt!. ~

G'.J'lHH'.!:l.t.n<;

,"o

fJ,

c:LÁUSULfi 3EGUl'lpn- O Ce!lp.lttel i!'locid ~ t::o
15.. !)~l'JiJi)[)Ú\'lt1B

mil tjuohs ~lJ'C:z$ lI."mJiJ[\'OIJ

"l"1

(vintE

ae-

@!

cinco

25,440. OOÚ

t!1!l'M!!' e~uJ:mJ(HI)li Md~

ullla

I)

8ub8G~~!:~OG ()

SEI mO::JrlB

TDTP,L.,<:ooD<"<"'D.~"

"' ...... lS o t!H'J(l

º 1º»

f<:ll,'[,ll!I

~

eli15 ... 0ü~o@[lO(lm]

qUC;tl:J1!l

:t'liH!lptJi'i08b11i!.cilojl:ilJ 0011

:socio!:!

Co

lrJ::

da logl81'::;\Joo IH] \1$.!J~1!:"t> l!!,l'IO.Ua,lI:Ja il! 1!,mplJX'i;~fm:il!l toi:li!ll' dúJ IC;;Up;!~C;J.

~LJtf]J!JLA

TcRcntU-:....

Tom POli' ObjI8U1JD a ii18t,:l

l<l'1ç;o ('] n;o:p!oNl!J@Q d(; rad!iJl'Ufusio 6lQnOHl.e do 30i<.l'1
I!I!lT\J!Ç",.

Ii\l

QüE'r-õlll:Jto<'!fI

nl"ll~ i.'efn~'i;lÍtãc:,

DM

t~ia

lj

i!IIl!.gliili"ll!i:;>

-

80!J:J

'

CCtiO: ~!nviGo e8p1lie2.l!1 de mus1e:a i'unei!,D

l;"et~~or!::l'1ir.n:;e

dQ 80Y,B m.s silil?;!.ie ali ilffBl,)erUI 8

fll:,';;

da red!odifu8ãt"o rin.!lHd!id0 et:itll:atlv8:!:i@ cu!ttl!'@ie • !nrorm~U\1oeç c~

~3<;;:r!at!i.cfiliJg b~1!I

eol'i"J

l!o

g;;(j':llc:l:'o!u;3a

i:ollll5!"§~Bl

do

8IriPl'I!t0rj(1i~(j:;;:

tl'J19 rllmd.i:!mtll e obtcmt;õtl di! G~"\1~:C"O fiI!J::hitt'lI! dll ct:Hlc.niD ou P~!'W.i08ê!09
noe:b! ou nutrl!l1!l ltlclI.lidfti1iflti

rft til"!

mtlb;rll'!~

19

·l.udo d. &ictlll"dlJ l':r!fn l!i 1.g!sle:ç;íc~

!i'ug~~~

et~mmLA ~U~Rn ... fJ pi'~~fIj [li. dUX'P19VGJ dli

cotA.S dI!! CZ$l,OO

ird:.... &l:ali .. <l.das ~~. 11'<0,".>180 corrente dQ

t

~il)r!'antli do pS!SI1 ~o~ta ciate" COIllD s~gU!or
8) ,um::mUJ rÊI_E:{ De Si:mSA PE:n:ILfl
?,.. sem qU~'i:"s czt 1.~E!OJolG[l0viiJ@
b» CiI!~!9 :mst Çii\ZE
í',,501íj 'J\j'.3'~az Clt 7 .. 5\jij,,@(I\},.,'8@

intor;;lulheda!!

ViCAB e
li

t30

(O:P.Jin~~ lils.!nS'f!f! til' le:ru .... 8tl~8)11 dividido elll 15,,01]1] (Ot1l!fI::O)

'ri:tulo d@ E:leitor n'J 6.692'..

do d~ Gol;a. :IIob (\ I'l.Q 522 9 0071301.1. de 20/09/88. rCGol.v~líI. de eOm'.llll aeo~

aU;n1:1& r~da;io:

1.=;.

ilocht~r'i8~

ia

único • • õcios da TELEVISÃO LIDERAL L'!Llil,'lI

C.pi.e.!, couform~ ::.gi.tro UH Junta C~!1lereial do Est!,!

!!.IUta.

tll.]rrJ

n8~ nl'l1il!U;iJ0!i~ ~YG.l!H

8

:::10.

exp~t:lidt pela Saeret8!"ia J3. S~gtlt'"loItj~1l í?úhlicli. do E.Iltli.do de

410 jj d~ la. Zona. 59a. s@ção~

nO

~m:.tedlldll !Jir.!it"~ oDb

!lvlHlidll GOi..R nQ 1~h,

apto, 52, Cllmtr". portadorll. d:J. CIHt~ira dI" Irll!'nd.dadt' n?

~23. 2a. via.

C.I,.

fore fi;,. f~1J", BE'lS'nl!ll?dlJ S2yeu n fl 1<0827 - ::le!f. 02.. S" ii'll!'Jrll:he! f/emd@r!=- GeRi

AV~!llde. D uQ 508.

dor dA Carteira de !dee.tidade uQ 21,157 -

E:l

cPlltnhdo 11 r;nnst!tu!

dl;lOCH,l!iiaç;c 8.~ç!1I1 dei l .. ~' .. PlA.UtLTO lTDA", com :!i@ô. 8eteolj!eclmC:fijl(;o

JOAQUIM Al.VES MARINHO ~ braei!eit"o. d@!llqlJitado.<'..'I1vC!ga1'1Ç1. 'r.! ...
Iilid€ute ~ dOlllic:ililldO em Goiânia, i

,Iil

tl o

AtlM yorm'-l

CUiU5UU\ PIUMEIftllALTERAÇÃO

OD'.078 .. 901-005

rll)

çéo de Utli! sClt::itldmifl pnI' Quohm d~ rlf:j;':;pdní!~bi1iü~fhl lir.dtl!ld~1

/"

pro!

'nft

on... SSf.!... GO:·

râll'l, ontre :"l1', ju,,-;to

gi8:r1U;;;'a tlt'lpÁrd__ fil:;l'l I:j'!H:l

ta.

domiciliaoo

ti

1;:15 108 n" 61 ~ S.. Sul- Go!ân'!e. ... Go:
([eILIO '~osf RAsst, ·bra.dll!!ro, cl!t;8d~1i' indU,!
trid, porhdor DO titulo du ehitor eob o nl:1

l3!.,2

c1"90",dg :ser; p~!: taJl'l1plJ imil[rl;.lMr~hlad(1 T.jj1ndQ Danm !l'lic:ia d8~~~i:.r'..d.d8clI'Hl
a p~'!;"U... d~ ~m do- :::gtf.lrnbt'D cll!l 1 .. 9BB~

.)

JOAQUIM A~VF.S HJ.1tINRO

b) MARTA TlAR'iOSÁ LOPES.
TOTAIS:
nQ)

•

•

•

• •

•

•

12.720.DOO eotaG

CZ$ 1.2.720.000.00

12.720.000 eotaü

CU 12.720.000,(1)

2;'.-'lIIQ.OQO eotal>

C1.$ 1.5.44(1.1100,00

A rellpou8.b:ilida-dl& dOIl sóc:.ios é. na forma da legislaçÃo ~e vigor. li:

Ititada

ã

i1Dportineia tot&1 do Ca.pitll.l Social.

tlKU&!JI.A OUINn... Cl l;1(}r.nt~: ~

rig

uDc.l!oOeoe, nO:l\9!ll:' P:tõCUl:.ed~r.J1 pu'. PJr~UC81 d. ",t1ll8 d. gln:Dmil!)S 0;.'
... ominigtrothlil ou orll&nteçao lntall1tr:::lulII:i[< duvDndo t

nRat. Ci!ilI!O

pare l!I de~iºili!lçiD, ~?D:Jie ftuttlrs'z8t;:ao do M.r:., qu~ndD s"r~ aprlnl!Hil
11 ptDV:'J ÓO n~Gic!nP.llidsthB"

cliiuSUlA SE:XTA- As t:ot~l$ rllpu!Jl!ntfluvl!ia dli<) ~a

CJ~ÃUSUj..A 'SEGUl:DA -

Ar-!

c.l.nl.1f;1l1atl n~o aJcan;<Adal'l p~.l!l pr:@olõf<ut.r.. aJ.t!n·aç.iio

contratual ficam inl'llterad.as.
E por estarem j!-lstos e contratados, assinam o presente
in~trulllento

em 3 (tT'êS) vias

d~

iEUz:l teo?

na preuençll. das testemunbal

abaixo.
Goiânia. 30 de setembro de 1988

Bo~iel ~n!:l lnali§nêv@!l!I, dirlt8 ou indlr.hm~nh, bom corno lnc8ucion~v@i~ ~ lll;tran!3ciroe ou plEl'~lIoe juridic88, d"plBndllndo qulJ1qulr .it;
rttç!o contratusl ou ;tlltetuérh do pr:l1!s anuinch do Govar-no. r"'du'al~

pits!

CLÁUSULA SflIMA_ 11. gerênciA dlll !tor::iedtldtl' lI.ré

BXurcida sot!l~nte pelo I'JpeiQ": MHONIO rlLIX DE SOUSA P[RILO, au... J.!l
cumbirw du todllS flG oparllçõos li rc!prDt:8ntllra li I!loci.dade atiVe • pft~d
VII, Judieill! • nl(b.-IIJudicielmsnte. aana. entretanto v.dedo o UflD el:ll n:
godos p:slnnhol!l aoe ltlt.rs!I!lt!ls de aoclodedl. tais co.a.a ayal, rifl.nçe.:
end01l8DI!! da flltrDr,

TELEVISÃO LUERAL LTnA.

~

~~A+..q~)
já;
~
7
MARINnO

.t!:o

CL,(USUI.A DITAVA_ A8 quoh!
Tl&stelllunhl'ls:

L

_

2,

_

11;0

lndivld\1e1. e

0;0 podRrão lI.r cadidn& ou tren.r.ridllll e.1I o lucprlssD consllnt!mllnto
do outtO llócio cllbllndo, 11m Igul'llda'ds de condiçôlt8, o dIreito d" pr.'!,
r;ncia AO eódo que qUE'ire IIdQlJiri-ll!l!;.
CL~USIJLA NIJNI\_ Os edminietrsdo-cI& de entidade
!!lU;O bruile!ras natos. Il 8Ul!!l lnvutidL!rl!!l no csrgo !!loment. pode-cR !!.
correr após hlllvtrom dda llIprovllIdo8 pelo Mini~tério du comuniéeçõea.
CL,(USULIl D~CIH"- Anua111lonte au; levantado ull
balrlnçCl, •• }1 d. de:U1'lDt"D, cebendo .•oa: sóclDs pe.rt8s iguals n08 luc:ro ..
ou pr.juizos. 08 sócioll edmlniatredar. . 'ferib jtJs • UIII utirlld,. t!
tu lo d. pro-lsbore no \l'slol' detDrmlnJldo pela legiahç_o do impocto da

r _a nda.
Ct.USUllt D~CIf1A-PRIMEIRA_ D feleeliunto d. u.
do •. sócios nio di.e.,.!",.r. o aoclededa, III SIUO haver •• apu:t"8doll vI.

bebnça que s, 1llvenhr~ na datll do .v.nto, lIorão r.putldoll entre
harôelroll que poder"o ••r IIdllll tido!!: na 8oc!edede.
l.j -

r.bricllnl.lê:

".2 - tipo

TELAVQ IND. COM. EQUIPAMENTOS PI TELBC. LTDA.

c/ou Modp.loõ ,R!V-2000-A

"na. o presente

.'lI

di
01

t por 'Iltsre. 88&1111 JU!ltOlf • c:ontretados, a,!
04 (Qu:atro) vIas perante a. tll!lhlRunhelll ebeb:o.

,9302
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artigos

11 e 16,

reiro de 1967;

'\Nt"NI~X_ Dí- 50US~
.

... ......

CECILIa

""~

44 l ' e" 2 ft do Decreto -Lei n' 236.

tarU. Me n' 55 de janelro

PERUO

52/S2 f de

-.J-.... __

24 de março

Josf RAssI

d.e~2B

de fev!.

Portarlli MEC/MC 56B, de 21 de outubro de i9S0 e po,::

de 1974.

mqc11flcllda pela Portaria

Me

NI

dt\' 1982.

A Entidade obriga_se:

à

Quan,to

publicidade ~

a limltn-la a um mnxl·o de 25" (vinte e cinco por

0.) -

cento)
b).-

li.

dn programação

diárill.;

e

conservar em seus arquivos. por

prazo

d~

60

(sessenta) diaB, devidamente autenticados pelo

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS

response.vel. 08 textos de to9da....Q programaçÃo
diBcriminado8 por dia, h01"8:8 e min,!;!

irradiada.
1

-

TRANSMISSOR ~

tos "

tos
1.2 -

zador • quando necessárlo.

TELAVO- Industria. e Comércio de Equipam~

1.1 - fabrioante:

pera Teleoomut"licnções Ltda.

tipo e/ou modelo:

Qlllmto ao o'ser.viço ~ . a Emissora

a. destinar no m1nimo

RTV-lOClO-A

5% (cinco

programação diária pRrI1 4

2

-

Quanto

TRANSMISSOR AUXILIAR

promete_se

ra Telecomunicações

trantlmlGGào

programação

PQra

li

de serviço

compromete.,..

hórárto de aua
noticIoso.
n Emissora co!!!,

educaetonal,

a .Quem·

ás autoridades ou

irradiação de ueue

programas educacla

naia assim d.1s'tribuidOO:

Ltda.
- 30

~TV-250-A

é::.2 - tipo e/ou modelo:

à

por c~to) do

Jl destinar gratuitamente.

!luas vezes tl~erem,

de Equipemeritos p~

2.1 - fabricante: TELAVO - Ind. c Com.

para serem con8ultados pelo orgia Fisoal!

(trinta~

minutos de segunda a sexta-feira,

horário que lhes

aprover, dentro do periodo de funci.!2,

namento ele Emissora; e

- 75 (setenta e cinco)
3.1 - fabricante:

ENTEG -

Engl de Telecomunicações

Eletrônica
3.2 - tipo e/ou modelo:

de Goiás

minutos,

nes mesmes condi

ções aos E:ó'bados e dcminp;os.

e

Ltda.

Quanto

à

~.

programacã0!2

o que

dispuscrclcf

DcstD. formt\, Senhor
LTDA.,

caso seja

a

rad:Lodifus~o propoGto
Goiânia. 14

de

outubro 19BB

mação dinâmica

~1?~CY~C

escolhida

Ministro, promete
pare

e moderna em técnica

dominante será a finalidade

El.

execução do

li

no Edital n g 253/88.

::l.

TV PLANALTO
6erviço

produzir uma

e:

cultural do

serviço.

14 de outubro de 1988

Diretor _ Gerente

o
pela
GOiRS.

TV

e.be.ixo -assinado.

PLAN'JI.-LTO

HAC

ÃO

dirigente legalmente responsável

LTDA., com sede na cidade de Go1ânia, E.otado de

Diretor- Gerente

declara. que:

DEMDNSTRAÇAo DE RECURSOS T~CNICOS

Conaiderando
educativa e

o

interesse na.cional

cultural dos serviços de radiodi:fusão

gens (TV) na cidade de Porangatu-Go,
program~s

compromete-se

informativos, educacionais e

cidade comercial e o

serviço

B

:finalidtlde

de 80ns

e 1m,!

a elaboro.r

ao vivo, bem como

noticioso,

de

1'a o desenltClv1mt;lnto da Nação, através do
do homem brasileiro,

e

TRANSMISSOR ~

aCUE

1 . 1 _ rabr icante: TB..AVlJ - lnõjstrln e CoIÉrc!O de ~ o s
para Tcl~ Ltda.

A. publ1.

formo. a contribuir

p.!!.

aperfeiçoamento integral

1.2 - tipo e/Qu modelo:

RTV-1llJJ-A

observando entre outros, os seguintes critérios:
2

a - prcfcrênc~a. a temas,

autores e intérpretes

e o

desenvolvimento

dutoras n'acionais.

mercado

dAS

2.1 _ .f'8brlcante:

lB..AYO - lnd. e CoI. de ~ pera
Tcl~Ltdn.

empresas pr2

com a consequente ampliação do

de trabalho ligado

TRANSMISSOR AUXILIAR

nõlci~

nais a :fim de inctmtivar a criatividade do homem
brasileiro

-

2:2 -

tipo· e/ou modelo:

RTV-25O-A.

a todas as A.t1vidades

artisticas;
b - respeito às diferenciações

brasileira,

regiona.is da

procurando relecioná-las

cul'turB

em seu pr,2

3.1 _ fabricante: ENTEG - ErgI de Teleea-.nicações e EletrWca

prio contexto;

di!!: Goiás Ltde.

c - manutenção de elevado
vico

e patriótico;

oentido ético.

d - fidedignidade da i'onte de informa.ção

tes da. emissão
blicidade de
prote,;ào do

c,!

normas éticas
públ1co c do

do :fato B!!

e Observância, na P~

da noticia.

A l>rogramao;âo do. em1eDora
çõe!l do regulamento

moral.

e

indispensáveis

consumidor.

deverá at~r à ~

do. ServiçoB de RadiDdU·ullião • •Bllim como doa

3.2 - tipo e/ou modelo:

de

progr!!

de radiodifusão, onde a nota

educativa
r Goiânia,

Antonio Fclix de Sousa Perilo

PRQGRA

ci!l.

poderes Públicos concedentes..

4X DOC-S

lIx CO::-5
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AADIÓOIFOSAo E

COMUNICACAO~'
.
.

CONTRATO

o abaixo-assinado. dirigente l!!gelmente respansâvel pela
rv Canal 5J' _ 5. . e I.agea ·da Co.uflicaçlo lblB. I com sede na cidade
de GoUn1., Estado de Goiás, declare qufo.

."

SOCIALi

ROBERTO JORGE WAI'..DE, brasileiro, casado,

la de identida,de nQ 2.672.449-SSE'/SP

in!

é

crUa no CI'F sob o n9 074.647.038-04;

ANT,Q

NIO CARLOS Ar.vES FILHO I brasileiro, solt.eiro,

Estudante, residente e domicillado nó!. Rua Co,!!
de C'eU. 278 - são Paulo-SP. cedu1a de

ide.!l

t1dadc n9 lD.785.446-SSP/5P e inscrito no CPF
~

cob o n9 132.050.558-96; ZILDA TEOESCHI
Vl!:5, brasileira, c.!l.:>ada, Comerciante,

res!

d"ente e domiciliada na Rua João Batista Ca.r
doso, 150 - ,São Paulo-sP, cédula dê identid.!
de n9 8.712. 732-SSP/SP e inscrita no CPF sob

a - preferência a temas, autores e lnt~rpretes nacionaIs,
a fim de incentivar a criatividade do homem braslle.!.
1"0 e o desenvolvimento das empresas produtoras nacio_
nais, com a· consequente ampliaçl!o do mercado de' traba
lho l1gtldo a tod!!s as tlt1vldaoes artísticas;
-

o n9 513_570,216-15, por esh :f.nstJ:ul!m1to paE
ticular de Contrato Social. ajustam e conve!!
cionam. a constituição de

llID.Il

Soci.edade

Cotas de Responsabilidade Limitada,

por

que

se

regerá pela legislação que regula os serviçes
de radIodifus.io vigente e sob as cláusulLl.s e
condições seguintes:

b - resp!!!,fto à·s diferenciações. regI.onais da cultura brasileira, procurando relacioná-las em seu pr6rpio
texto;,
c!vica e

p~

céd~

fessor Nova Gomes, 250 - são Paulo-SP.

Considerando o interesse nacional e a rinal1dade educat!
va e cultural dos ser,viços de radiodit"usi!l:o, a Emissora, caso venha
deter a outorga parêl o serviço de radiodi fusão de sons e imagens (TV)
na cidade de Porangatu-GO. compromet~_se a elaborar seus programas
. "ormativos, educacionaiS e ao vivo, bem como :.'I publicidade come!.
elal e o serviço noticioso, de forma a' contribuir para o desenvolvimento da Naç!lo, atrav~s do 8perfeiçosmento integral
do
homem
brasileiro, observando entre outros, 05 seguintes critêI'ios:

monutençAo de elevado sentido ético, moral,
patriótico; e

C2,

m@rciante,. residente e domiciliado na Pua

cLÂUSULA

derDninaçi:J social
de RADIODIFUsAa E COltUNICAÇAo ATt;illTA LTDA.

- A sociedade gll!ará sob a

I

e terá corno principal objeti~o a instalação e (>J[ecução de

d - fidedignidade da fonte de informação do fato' antes da
elllissllo da nDUcia e observância,
na publicloade de
público
norlll8s ~tlcas indispensáveis ~ proter;fto do
~ do consumidor.
A programaç'l:Io da emissora deverá'

atender às estipulações
do Regulamento dos Serviços de Radiodifuslio, assim comQ. dos ,artigos
11 e 16, §§ 1'1: e 2 Q do Oecretô-lei n!2 2:36, de 28 de fevereiro
de
1~67; portúia MEC/IoIC 568, de 21 de outubro de 1980 e Portaria MC
n" 55 de 25 rle 'jan~iro de 1974, modificada pela Portaria MC nl:!S21
82, de 24 de março de 1982.

A

serviçOS de r.'J:diodifusão sonora, ou de sons e imagens
f!
de TVA _ Televisão por Assinatu'b'L, seus servico~ afins· ou
correlatos, tais camo serviço especial de músic:a func'i~
nal; repetição ou retransmissão de zons, ou

si~ls

de !.lona

c imagens de radiod1fusão, sempre, com flnal;t.dades educa.t!
v.a, culturais c informativas, cívicas e pa.trióticas, bem
como a exploração de ...oncesgi[o ou pe~iDl'lão, ne9ta ou em
outras localidades, tudo de Zl.cordo com a legislação
que
rege o serviço.

crJi.OSULA

_ A Sociedade terÁ sua sede

'tI

na

nua

POUIIO

Alto, n9 :UO - campinas - Goiânia_GO, pod~ndo a cr.1téri6
de .Õcios representando 2/3 (dois t~rço.) do capital
110

Entidade pbriga-se:

Quanto à publicidade, comercial
a) _ a limitá-la a um máXi.mo de

25~

cento) da programaçllo diária;

(vinte
e

c

cinco

por

b) _ a conservar em seus arquivos, por prazo de 60

(sessenta) dias, devidan\ente autenticados pelo ,respNlsávl!!l, os textos de toda a programaçio, irradiada, discrirlf'1nados por dia, horas e minutos, ,para serem c0.!l
sultados pelo Orl;lllo Fiscalizador. quandO necesdrio.

eia.l e mediante prévia aut.oriz&ção do Podf!r .Público Conc!,
dente, instalar, manter e extinlJl,lir filiais,
sucur_is,
agências e/ou c~critórios em qualquer parte do território
nacional. re!lpeltadas as prescrições legais, podendo dll!l!,
tacar <10 capital soeial as importâncias neeeaçiria.B para
ell •• finr..

CL!USULA

IrI

- O roro da Sociedade ser5: O da comarca de
1

GoiÂnia, :Estado de Goiás, que t\cá

ele!

to COJa exclullão de qualquer outro, !Jeja qual for,. o domic!

lia das pat"teD, por mais especial ou privilegiaéto que
:ta, para conhecer e decidir

QÚanto ao servico notiéioso, 8 Emissora. comprOlnete-se 8
destinar no I'línimo s" (cinco por cento) ·do horário de sua program,!
çlo diária para '8 trans:misslo "de serviço noticioso.
Quanto lt progrll.m8çAo ~ducacional, a Emissora cOll'lpromete·se 8 destInar gratuitamente, às autoridades ou 8 quem ~ua5
fizerem, para a i.rradiaçllO de seus programas educacionals
assim
d1.stribllidos:

a. que;;tões judicia':is

(trinta) minutos de segunda a sexta-fe1r8;no hodrio
que lhes ap·rover, dentro do pedodo de runc1onamento da
El'Jissore; e

e1I1

primeira instância

.lhe forem propostas

s!.

todi5.

cç'm

funa.!

Dento neste contrato social.

CúUSULA IV - O pra'Zo. de duração- da. Sociadaqe seri por
t~JllPO 'indHtermin~do, podendo esU ser di!
ao1vida a qualquer époc,," com o consentimento de DÓCios que
representem a maio~1a do capital soc:ia1, desde que 9cjoiUl
observados, quando di1 SU<:l dis~oluç.io, os preceitOS da !,!.
9'1~la;ão

- 30

qUII!l

erAUSULA

específica.
V

_Ocorr~ndo

dissolução am.igãvel dA sociedade,

·os sóc!os- que representem. a maioria do

C!

pita1 social indicarão, dentre os_cotistas, aquele que irá

cuidar da liquidação doil ent.idàde.

_ 75 .(seo.tenta e cinco) minutos, nas mesmas ·con'dtçaes e-o!>
cIJiUSULA'

sábados ,e domingos.

Quanto"" prograiaacllo !!!.~, o Çjue dispuserem os Poder'es: I
Públicos concedentes,

Desta formo, Senhor Ministro,. prom~te-8 , TV Canal· 9 - Som
• Jlugem da COlflunicBçfto Ltda. I CIS'O· se,ja a, escolhida p.ara li e)u~cu
çlo do serviço de rp,diodHusllo f:lroposto no gdital 'nlil 253/88, a pr.2,
duzir ulIla prpgrell!.~lIo di~l .. ica e lfl.oderna e~ t~cn!ca -ele radiodi fuslo, onde 8 nota dominante ser'
do seryiço.

li

finaUdade educativ. ,e:. culb..lr&J.

de' , 1988.

i

I

Na tJittlpleo divergência admini::;trativa, as

-

dúvidas soeiais serão dirimidas cxtrajud!
cial.mente, por árbitro!l em número ímpar, louvados pelos

lÍócio!!.

cLAUSULA

VII

- A Sociedade· não será. dissolvida, nem

e,!!.

trarÁ em liquidação em casa de morte, r~
tirada, falência, insolvência, interdição, incapacidade d!;.
finitiva ou inabil.1tação de qualquer doa sócios,

devendo

oa sócios remanescenl::es proceder a um balanço ger.01. mio: ~
cicdade no prazo de 60 (sessetltal dias ~a data do eventi;!
e 08 haveres. apurado:; serão pagos ao cônjuge supérstite
ou ao her"deiro do sócio faleCido, ou ao sócio que s~ ret!
rar, ou' aos reprf!santaptes legais do sócio que for decl,!.
rado falido" insof-vente, in~ê~d1to, incapaz ou
do, conforme mais adlan te indlcado_
CIAUSULA

ele

VI

VI!I

-

"i~abi1it.!

o

capital. social Sêrá ~ Cz$ .30.000.000-,00
(trinta milhõi'!s de cruzados) r rep·resB!!.

tado por: 30.000.000 (trinta milhões) de· cotas de Cz$ 1,00

,9304

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Quinta-feira 14

(hum

cru~3do)

Setembro de 1989

cada urna, ficando assim cOnstituído .seu qu,!

reza, estranhos ao
pratlc<:l.r

c

envolvêr a responsabilidade

O T I S TAS:

~

COTAS

1 - ROBERTO JORGE HARDE.. •••••

10.000.000

10.000.000,00

2 - N1IUrra CART.OS 1ILVES FIlHO:•••

10.000.000

10.000.000,00

3 -

o-o

~

10.000.000.00

TOTAL ••••••••

30.000.000

30.000.000,00

ZILDA TEDESCHI ALVES ...

IX

A !:lubscrição c integrali2ao;ão

-

ou

~ possa~

QJ.

criar obr,!

da socied';tde para com terceiros.
tais como fianças, avais ou qu;:s.!q'.1er ll'oQ
dalidade da garant ia;

do capital

social dar-,se-â em moeda cornmte
nal, da seguinte forma:

de libero!!:lidadê

qaç~cs

i?::~-::J";;:;:r

CLAUSULA

at~s

social,

obj~tivo

dro societário:

:218n'Jwsl Ca.12Ç'~OS 1 i':lV;:!.l,~

ou

8!!

dosaos ê1e iavo::, Qinda que deles não '!:!;,

nac.i,2

sult:em obrigações para a Sociedade. e,
c) _ Somente mediante a assinatura et! conj...u!!

a) - 50\ (cing;ilenta por cento), ou ::;eja., Cz$
a~ainatura

no ato da

instrtt.!r.cnto~

t.o dos :3 (três) sócios_gerentes,

cruz~

15.000.000,00 [quinze milhões de
do~),

ci~dad~

pror:cntc

do

·C,

b) - os restantes

b) alienar bens irnõ'l,7Cis
al!~nar

c)

que integralizarão o capital social f no
pr2Za de 180 (cento e oitenta.) dias.

di

cont.D.r d~ d;)t.a da pub11C:l.ção. na D16:r1.0

:::Q.c~r, accit~r,

~ do_.Decret.o

2?!!!

noo

quaisquer.

n'? J.708. de

capital socia.l~

X..X

d~pois de ouvido '"='

- 0:1 SÓCios-Gm:c••tez f

der !)úbli'::O Concedentl;;) ~ poderão, ,;.0
ê1a 30,::!od.3de. nomt;!a!: proC'lJrado!:'es p."J.!."a

de ge!'encia .. gestão a6..'llini3trativa e

lI<s

-

rep1:'eSG!ntat.iv<lZ

COt35"

aa ~icl S"<:lciaL

são ~.n8U.enn:vGis e incau'.:!lonâvGlis f direta
ou i •.d:!.i:Qi::a>icntc, .3 ,-::-st.r,]ngeü:os ou pe3:;:03S jur!di~El3f d~·

pendendo gualquer dlb,,'ra.ç,3\CI cont:C::ltudl .. 2s'3io

qu_::!.!

cama

tua!, l!l.C'diani:c !n;trUlH:mto
rQSF8c:til.,'O!~

na os

J~'J CO-;;·')..:; ':8 "luo se d!'I.d.O o

-

ça!?:!.i:~l

dc!nz a 8c.ci~dc!'d'Z reconhece .3.p211.28

- li. S'='Ct~d2àc

XIII

:5

con~"i:!{:l.li·:1a

der!
do

- OS m2.l:'.a~\;os dos p!:"oC:l3eadores

l~g"",lm'::lni:c
:::oc!0d~

conoi:.it.u!é!oc Q-!lra .J:'8p!."8sen>.:ar a
i:1c;"'.ill8ní:.CG q
~.L1

F:".~o:?;:1.et.§r.io~
C!J~USULk

:-t;K!

Q8 ç lEI ;L2.ilêt.3 QOS [;ioélo:!:",?s el~r;n.·GssoS

iinlco

1.1tl

q;w.J

cor~t p~:i\2Q

brJn~

".2-

c!:;,.l 850 nom!.n;;:r~!l!<>'s c ind!vi.8ívels,
pQ.~2.c;;.\da I1.r1Q

p~bllco ou p0.rtlcuJ~~T

pOG':!r>"2<H f cujos ll1i:mdé'.t.os,

atos

1:.1t81'82

'{!'xr.8çfio dGd:8~m1.naaOf ;,;,') serao ol.1i.:m:gadoé:. a brasl1Qi;::os na

CLf)J!;:iUL1l.
:i";U:

prátic.:\.:le

!l

Oriel1t2'J3.0

!?.2

nome

fI.!.

que!:' \;!:'ansferôncia dG cotas> d"" fl):év:l.a <l1j1;ori<::<:'l.o;ão da
ni8\:,SZlc; da3 Cc;:n'.mlcacõe~.
Ch:ÍoUS(JLJ).

rr.odi111d.2;

termos
CLÁUSULE

XI

fla~

obrlgaçces pecunliirl;,ls, pre8ttu:

Cas, cauções ou

10 de janeiro de 1919 I 8 !im:!.tad;;.\ Ô :!.m~~ri:6nc!n i:ot~~

CL,~usuil"

o

cndo~r;3.r

de:::; de gaE:"antias iin,).nceiE:"BS i.l feve!:"

- A r~Gpons.:lbiliélade dc,s SÔcio::l f
~rt.

~

titulas, cotas, 2lQi5es 00

~mitir,

d:1.odifus,;'j.o.

do

constituir.

avalizar notas promissórias. !ê\:ras
de cãxrbio, títulos representativQs de

com::esê!1üo ou pen:th;rõ.ão de serviço de ..:~

X

ou

quer vl:llores i!J1ob!H.ãrios;

a

Oficial da união, de atco do Poder Públi
co Concedento que atribui;'.." à SaC'iC'd'3.d~

cL.KUSULA

S2-

garantias reais sobre os Il:lasnos;

(cinqtlcnta por cento I •

SO~

a

pbderá:

constituir procuradores ~
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

CL.lUSULA

XXVI

- No caço de falecimento de sócio,.

a

Quinta-feira 14 9305

ilegalidade, ou que· pO!HJa importar

S2

fraç~o

No caso de os herdeiros optarem pela não particiP;c~
Sociedade, os haveres do falecido, apurados

por

peritos

69) - omitir ã So;;iedade a prátlcn de crime
ou contravenção que o :inabilite para ã·
prática do comércio.

nomeados, com base no valor do patrimônio,. valor da marca
e valor de mercado, serão pagos aos herdeiros da seguinte
forma:
a) _ 10\ [dez por cento) em dinheirq. 30 (tri!!.

CLAUSULA

ta) dias após o falecimento do sócio. 'e,

cerrar-se-á. a

~l

,de dezembro cie cada

notas

data. em. que será leva~tad? o balanço geral, como

promissórias de igual valor, com

venc!

.endo. qUe os lucros ou prejuízos serão repartidos

~elos

portados

devidame!!.

t;e corrigidas, vencendo_se a 19 (prime!

cLAUSULA

ra) 60 (sessenta) dias após o óbito.

cotistas na

proporç~o'de

decorrer
de§eja ou

XXVII
do~

ou

XXXVI.... ~ ~ distrJbuiç~o dos lucros será

sempre

funcionamento das estações.

participar da sociedade. Até que se ultime
incumbirá ao Inventariante, para todos

cr.J.USOLA

Sociedade~

sados perante a

mediante a autorização

do

da ~ota

P2

tim

CLI..USULA

-' para as decisões de ctUe trata a

- A Soe1edade, por'tC.'ó::l& a.

XXXVII:I

normas vigentes e recomendaçõcl!l que

lelü,

lhe

BeWI

qotist...

re9U1U6~

forem felt~s pelo

cláu92

CL~USUI.A XXXIX

blicado no Diário Oficial do Estado ou em jornal dc

da.des ocorrerá na data da assi.natura do
mento.

d~verá

C!

Poder Público concedente, referente à radiodifusão.

la anterior, os sócios scr~o convocadoG
por meio de carta com aviso dc recebimcnto, por edital p!:!
de circulação. Esta convocação

social,

voto nas de~iRões coletivas.

•• obriga a' cumprir rigorosamente as

- As decisões que impliquem aIteraç.§.o
deste contrato social resultam de vo

tos representando a maioria 40 capital social.
XXIX

_ A•. del1b~rllçÓ@os Soalollift _relacionadaft

"rio tom.adlla em reunião doI' cotil!ltas, correapondenc1o

der Público Concedente.
XXVIII

ix::xvlr

com altêraçã~ deste contrato

os

intere~.

fins legais, a representação ativa e passiva das

Cr.,(USULA

neCmHJ!

30 {trinta) dias da abertura. di! sucessão, se

n~o,

cujus~,

cLAusuLlI.

ss

suas cotas ..

dade de atender a despesas inadiáveis ou que impliquem' o

- O cônjuge sobrevivo ou o herdeiro not!
ficará, por escrito, à Socicdade, no

no processo de inventário a partilha d05 'bens diüxados p.!:.
lo "de

aD).

de. lei,

auatada quando verificar-se a
CLAUSULA

c!l

- O exercíc:1o financeiro da Sociedade

XXXV

bl - o restant.é em 12 {dozel meses em

mentos mensais e sucessivos,

i~

oi lcgls1aç~o

de radiodifusão,..
ou não atendimento ã!l I!!xigências formu
lada~ pelo Poder Púl:lllco Concedente; ;

c1edade continuará sendo exercida, auto
matlcamente, entre os herdeiros ê os sôciC's remanescente:.

determinado,. e o inicia de !luas

graE,

ser feita por

- A Sociedll.d"u é constituída por prazo in

duas

presente

ativi
in.tri

vezes~ por um dos oeios citados, constando da mesma, além
da Ordem do Dia, a dia, o local e a hora da scssão.

CLAUSULA

CIAUSULA

lncur!JOs em crimes previstos em
itnpeçam de exercer a atividade mercantil.

KXX

-.0 instrumento de alteracão contratual

s~

rã assinado necessariamente por sôcio\'!5.
cotistas que representem a maioria do capital s ~ ~ Moa.:
venda sócia diverqente ou ausente, constará do

cLAUSULA

instr~~
dire!

XXXI

_ O sócio que não concordar- com

qualquer

alteração do contrata social,

mediante

rêS, poderá optar Emtre continuar na }::ntidade modificada,

12 [doze) .fo~h&s, o qu<'ll lido e achaclo.'Conforme,

bem

qUI!

coma

quaisquer outros créditos do sócio

r,!

tirante, falido, tnsolvente, interdito, incapaz ou inab,!.
litado, serão pagos er:t 12 (doze) prestações mo..nsais~ iguais
e sucessivas acresciâas ü-os juros de 12\ (doze por cento)
ao ano.
CLZtUSULA. XXXIII

- t reconhecida aos sócios que represe,!!.
tem a maioria do capital ;:;ocial o d,!.

reito de promover, mediante alteração contratual, a exclu
são dc. sócio culpado de grave
e1aeivos.
cLAUSULA

viol~cão

dos

deveres

asse

XXXIV .- Considera-se grave violação dos dev~
res associativos,. par", os efeitos da
RADIODIFUS1tO E CO~UtlIc.!\çAo ATLM1TA·

cll!us';la anterior. os scauin'l:c.r,._procedimentos;

~

19) _ violar algumas das e5tipulaç~es do c0l!..

mW4

~

CONTRATO SOCIAL

trato social, como as das cláusulas XI

e

/ l USO DA DEnOMINAç~O SOCIAL

~II;

29) _ faltar por 03 (três)

seguidas,

~;;J, E COMUNICAcJ\O ATLJ\llTA LTDA

sem justificativa: par escrito, às se!
sões após a convocação de que trata
Ciáusula: XXIX.

a

.

ê.

~ JORGE ~E

(I

/

.tfl.4sninl'ÓdediJjwr:

cii'd";&'dOlCh à~

ANI'cNIO""CARI.C5 ALVES FIlID

Sóc10s

-

ZIlDA

Gerentes

39) - decair da confiança dos dema~a~
pOr insolvabilidade, fuga, ausência pr2,
longada ou para lugar não sabido,
petração de crime, má conduta,
dito, inimizade com os demais
p:rovoca~ão

de discórdia

~nt1:e

pc!.

dcscr~

sócios,
e.lcs,

slIltcligência continuada e outros

d~

f~

tQS análogos;

USO DA DENOMINAÇAo SOCIAL

.. 9) _ fazer concorréncia desleal à Socicdo:l.dc;
59) _ ",g11: ou omitir-se de tal forma que p0E,

sa colocar a Sociedade em si tllacão

de

a

aS!llnlUll

juntamente com as testemunhas presenciais abaixo, para
produza as efeitos legais~

las VII e X:lO:II deste instrumento.
- O valor das cotas c lucros,

dlscipl!na

E, por assim estarem justas e qçmtratados, de
comum acordo mandaraJt\~~ tilografêlr o preaent.e instrumento
em 05 (cincol via.s de icjual teor e forma, no anverso
de

ou dela retiraf-se sen que se dissolva a sociedade, rec!:,
bendo sell capital e lucros, de conformidade com as Cláus,!:l

XXXII

9Ue

- 011 casos não previstas neste contrato so

& Entidade se regerá e pela legislação que
execução dos serviços de radiodifusão.

deliberação de sócios que representem o. maioria do Cllp!
tal social, manifestada nos termos das cláusulas anteri2,

CLAUSULA

i~i

dades por Cotas de Responsabilidade Limitada, pelos quai;

t.OB dos interessados.
CrJtUSULA

XLI:

.- Os sôeios cotistas dcclaram que não estio

cial se;~o retlolviàol:J de acordo cO,m· o;
dispositivos legais que regulam o funcionamento diul Soare

to de alteração essa circunstância, para efeito de arqui
vamento no órgão público competente e ressalva dos

XL

RADIODIFUsAo E COHUNlCACAo A'l'L.\tiTA LTD1\

E:SCHI ALVES

.....-/.
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Qua.nto ã programação cducncional. a Eminsora comprom~
te-se a deatinar gratuitamente à~ ô'utoridades ou a quem
suall

USO DA DElIO:UNACÃO SOCIAL

RlúJIODIFUsAo E COMUNICA(;]\O AT!J\NTA LTDA

~~ch.:..~J.,

vezes fizer, para irradiação de seus programas
05 (cinco) horas semanais. assim distribuídas:

t:::
:~

ZILO~ó;~~~;n~~VES

Setembro de 1989

<1

eaut.:acio~

- 30 (trinta) minutos de segunda 11 sexta-feira, no ho
r~riQ que lhes ilrrrouvcr, dentro do pE!ríodo de
fu:!!
c~onamento da Em2ssora: f!,

>,... J

:3

,~')

- 75 (setenta e cinco)·minutos, nas .mesmas condicôe8,

'>3

aos sábados

~

aos domingos.

v~;

·tU

Quanto à program.ação ao vivo, .a Emissora acatarÁ o.que
~SFugerem

os Poderes Públicos.

Dento. forma0, a Emissora atenderá as estipulacões
ANEXO

da
art!
2B.02.G7~

Regulamento dos Serviços: de Radiodifusão, amlim como dos

rv

gos 11 e 16, 5S lo c 211 do Decreto-lei nO 236 .. de
Portarias MEC/MC nO 308, de 13.03.79, e nO 568, de
Portaria MC nQ 55, de 25.01. 74.

RAD!ODIFUSAo E COMUNICAÇ1i.O 1\TLANTA LT

21.10.80;

1:: e!ltc, pois, Senhor Ministro, o esboco da

programA

cão que a RADIOOIFUS1i.O E COMUNICAÇ~O ATLANTA LTDA., IH!! eompr:;;
mete a cumprir, cano venha D. se!: escolhidll para a exeouç(o d~
serviço a que se refere e!:lte edital.

DEHONSTR1\C1\O DE RECURSOS TJ;:CNICOS

1 - TRANSMISSOR

1.1 - F...bricante:
LYS ELECTI;:QNIC LTDA

1.2 - Tipo:
Tr~nsmissor

de radiodifusão da son.:;, e imagens,

canal de áudio mono.
L.3·- Modelo:

AV - 1 kW-V

2 - SI5TEMA IRRADIANTE

o

aM.lX.:l~as#;.n~do, díriqt:nte lcqiJ.lmeni:e

responsável

pela 1'Pl#!'vi!"Igo

PlõlD.llto

2.1 - Fabricante.
LYS ELECTRDNIC LTDh

Centr.d Lt:diiJ., com sede D.! ci,à;;H:le de Coiiniil, Estado de Goiá.<;, declOlrll que:

2.2 - Tipo:

viços de raãioãifusã.:l, a E'.'llisaora, caso n:n.hll

ConsIderando o interesse t1l1cionlll e

dI'" r?l.dic,difm:5o dI'

painel de dipolos

a

finalidade edw::i1tiviI e c:ul'tuI'<ll dos ser

deter~'a

Ou.torg;l

02 -

P~r:~

o

serViç;

('rV}na cidêldc de PorangaLú-Go,comprc,J!I!"t;.p_.o:;p

e!at·ordc ."õeU5 prD']ri'l1lli'l5 lnt"ocmolltivo5, educa.dionaJ.s c ao vil/O. tem

plJbliçidade ~ercia.l e o :;~viço not:ieioso, de !erna

2.3 - Modelo:

5110 -

.som: e .t.agens

a.

iJ.

CCJ!lr;)

centri.b:.Jir para o de-

aenvolVlml::nto do'J Na.ção. através do aperft"i'i0~!Tl'meo integral do homem bra$ilei

04 - 12

Ia. observando entra outros,O$ sequintes cl:itério5:
a} - preterên-=ia
'/8r

-

ê;emas. autores e intérpre1:F't> n~cionais, <i fim eie

il

~ c:ii!tividade d.::o homem brasileiIr;) e

r;)

i.ncent:i-

de5en:n:,lvim@l':1tO das e~pre!HJS

traba~

produtoras nacionais, com a com::el1uente a.:nplitlç,io do men:ddo dp
11Jo liq;:r.10
b) -

?I.

todfl5 35 atividades <lrtiaticilS;

rl!~eito às difcren=,üJçi';es reqíonais da cultura br.asi.lpiri'l,

proeurando

l:"l'!lnc:ionA_l.i-1s ~J!1 seu próprio contexto;
c) ~ n.r.uet:"ç~o de elevado sentido ético, noral, c[v~co
ri) ~ fi1lieàiçnidade da fonte

PROGRJ\MAÇj,\O

e [J1J.1:riótico;

l;'

oUlt:e.s da. ~i.<:.~~o dll noticiól

<t", informaçeIo do fato

e oh,<:F'rv.inr.:'i.:l, nl! pubJicidade, de noz.nas éticas indis[Jensáv.eis.4
ç~o

prote-

do público e do C"1::m.<:wr.idrlr.

P.ADIODIFUSAO E COMUNICACAO ATLANTA LTDA., devidamente

..

constituída na forma da legis;<lç50 em vigor, com sede na

cid,ª,

de de Goi5.nia, E3tado de Goiiís, por seu representante legal, ã

baixo assinado, vi!3ilndo oferecer seus cer'liços no ci:>mpo dn
diodifusão promete, caso seja a escolhida pnra a

execu~ão

A

~roqr<lti!.ção

di} emISSOl:a deverá

atend~r

1<S

est:ipuI~Ça~s

se!:viçol: de Rlldicdift:sJo, assim cerro dos <l1:ti905 f 1

li!

do Regula.mento

rª-

t::;,-lei n!.l 236, de 28 de fe'Jereiro de 1!US7; Port:a:c:ia'NECIMC 51';:1, a"" 21

de

tubL"'.J de j980 ~ Po:r.taria Me 119 55 de 2S de j<Ulciro dei 1974, il:odificad<r.

serviço de que trat.:l. o presente edit~l, <l produzir uma progrªmação dinâmica e moderna em técnica 'de radiodifus::ío, onde .:'1 nQ

P'ntacIa Me n~ 52/82, de 14 de março de

dos

16, §§ 19 e ZQ do lJcar:c
de ou=
pel&.

1982.

1 l"ntid.d'P. obriga-se:

to. dominante será a finalidade educativa c culturl:l.l do serviço.
Por isso, é que considerando o interesse nacional e a!.'
finalidades dos serviços de radiodifusão, a Emissora,

abjet,!,

vando contribuir para o desenvolvimento da Nação,

se. . elaborar seus

proqr<:ima~

comprometeinformativos, educacionais e

vivo, bem como a publicidi:ld,c comercial e o serviço

noticioso,

através do aperfeiçoamento do hOmem brasi.lciro, scC"uindo os s.!:,.
guintes critérios:

a} - a limit:i-la a um nixina de 25% (vinte e dnco per cen~oJ da

b) - a cam::c.rJ~r em seus i:lrqu~V05. por prilZQ dI'! 60 (se55en't~) dia!:,

C<l;S.

.radi~d.. , discriminadbs por dia, horas e miutltos, para serem consultadoS'
pelo OI'liJo'Fi,<:C'illiz.:Idos, quando nea"u~t;iÍrio.

c)

-

Mant:t!râ elevado sentido ético, noral,

cult,!!
seu

civicoo

e

pa tr i6tico; e,

No que tange à publicidade comercial, esta será
d

um

m~"(imo

de

7.5~

(vinte

~

cinco por cento),

lim!

di.luinda-<!\

pJ:'O'iraaaç1io educacional, a Emissora <:;onprolllete-se d destlnar grat:.ui-

t:ll1!!ente, às aut:orld4d~s ou a. quem ..suas vezes :(iz,êrl!lm, p<1ra a i.rradill';So

ra divUlga-ção de noticias de interesse geral.

de

tüst:ríbuidos~

"prot'er,

- 30 (t:r.illtal mi.(Juc-os de sPgunda a spxta-f'eir.. , n::J floriria quI"! lhes

- '15 (setenta e cinco) T.linuto:-;, n.as mesmAS condiça~.<:
OI.1,mt::l ,à llzugr:~.ro

Z::e~ê;a for:::a, Scnl~or

;10

emissor~,

dDS

siibiHlos ,. dO.'I!jng--os.

vivo, a que dispuserem os Foderes PúbliCO!l

Hi,nistro,

prc,-r:cte a Telev~s.fo

PliJDalto Cêneral

:cncedell-

l.tdil.

se]:: '" I;$C-JlbJ.aa ptll:J ..:1 p.:«ecl1;àa do 5er~dço ~e -rc<diofrJ.o;'ão prop::J5to no
!.l'!!i1

,C"i'l;!aJ

Editdl

pro7rôl~;çã~ 'iinâl:acil e r:lOderIJil em tlr.::nica de radio-

dit"usSo, onde d ".:lt"l d:~mnnaln1:º !JerÁ

e:erviço noticioco scrã destinado um mínit10

Si (cinco por cento) do horário da proqramaç5.o da

de

$erviça J1,:;ti,;;ias,:;.
Q:.I~nea .iI

nO 25.3/88, a prodUZIr

ao longo de sua programação.
l?<lr~ o

de.still:iJr n~ lII[nirlo 5%

dentro do peir[odo de t'unciona:nento da Emis50l:8.; e

d) - Observará na publicidade, llS normas
indi!'lpens§.
'leis ã prQtecâ.o do público e do consumidor, com.
fidl!dignidade da fonte de' infoz:TI'ação do fato aB,
tea da emissão das noticias.

tad.JI

<1

(cincCJ po!: cento} aa horário de sua progri1JftaçJo di'ÍJ:.i.a. par~ a t:ri!nSl'llisslo

sm.'s progri1mllS pI:fuc<1cionai.<; il.ssin

b) - Respeitará as diferenciaçõ~.s regionais da
ro. brllsil~ira, p~ocur<:1ndo rel<:1cion5-la em
próprio contexto';

~evida-

ml"!nte au!::ent:icado.s pelo responsiÍvel, es textos de toail a pCQ'}ri1!Jr1llçSo ir-

Cuanto ;:;0 serviço Dut;icio50, a Emi.!u;.:lra compl:ol1letc-so

a) - Dará preferênciZl. 1:1 temas, autores e intérpretes
nacionais, incentivando a criatividade do homem
bra~ileiro !"! o dl'!s'envolvim~nto das umprp.sa!'l
n~
aionais, Com i:> conscqlicntc ampliaç5.o do mercado
de trabCllho ligado a todas as atividades artísti

progr~Jnaç~o

diária; e

iiI

ílnaIidMde O'?ducatittô/ e cultural do se!:-

de
P-ª.
Goiãni~.

17 de outubro de

~nl8,
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CLAuSULA TERCEIRA

. l. sede e foro da Sociedade tem como enãercço à AV. ,Goiás,
%lal'" 904 ce~tro- Goiânia - Goiás.

~

CLAUSULA QUARTA

A ~.,ciedade ê C'onstituidll para ter vigência por prazo indetf!r-

DEMONSTRACJ!Ul OE RECURSOS T~CNICOS

minado, e

s:u~~

atividades terão inicio a partir da data"de

25

àe SetembrO de 1. 9B8.
CLÁUSULA QUINTA

A soeiedade se compromete, por seuto Diretores e demais sócios
cotistas, a não efetuar gualqu~r alteração neste Contrato Soei

, _ TRANSMISSOR PRINCIPAL

Telavo _ Indústria e COllll§rcio

, ., _ fabricante:

de Equipamentos

1.2· - tipo e/ou modelo:

p3~a

aI sem gue' tenha para isso sião plena e l"egalmentê autorizada I

Telecomy'

previi".llll!nte, pelos orgão5 do Ministério das Comunicações.

nicaçi5es Ltàtl.

crJ.USULA SEXTA

RTV -, 1.000 - A

As cotas representativas

do Capital Social, em Éua toti!llidade~

pertenceria, sempre, a brasileiro!; e sio inalienáveis e incaucioni"eis, diJ::eta ou indiretamente. a estrangei-ro5 e pessoas
2 _ TRANSMISSOR AUXILIAR

.:2.' -

juxiãioas.
CLAtTSULA se'l'IMA
A sociedade $e obriga a obr;ervar, com rigor o que se impõe.,

TeLavo _ IndOstria fi! COl'luhcio
de Equipamentos para Te1ecom'y'

fabricante:

. 2.2 - tipo e/ou '"o dele :

Lei•• Decretos, Regulamentos, Portarias e quaisquer deci!lões

n1eações Ltda,

ou âespa.chos @manadt?s do Ministério da.s comunicações e de seu,!!

RTV - 250 - A

demais: orgias subordinados, vigentes ou a vigir, e
i legislaçÃo de radiodiful:õão sonora em geral.

CLA.USULA OITAVA
A SociedBde se compromet~ a mllllter ~m seu quadro de funcionário
um númerO minimo de dois terços de empregad.os br'àsil,irOB natos.

J _ SISTEMA IRRADIANTE
ENTEG _ Engl de

i.l - fabricante:

Telecoll1unlcaGoiás

CLAUSULA NONA
A Sociedade nio" poderá executar ~ervi<;os, nem deter concetsões.ou

W;Oe~ e EletrOnlca de
Ltda.

~.

2 - tipo e/ou modelo:

4 x DOe -

referente~

permis.õel!l de rAdiodifusÃo" fionara na pais, lêm dOB limite. fixa"

s

do. e previllto. no 'artigO 12, do Decreto-Lei n? 236, de 28

~~ê:rai,ro dfl L

F.!,.

9S""_

cllOSnLA DttC:rMA

GoiAniA, '7 de outubl:D d. 1. 98S

O ClIpitlll soci"ai ê de CZ$ 13~230.000,OO(TREZE ~LBOES DDZtH'l'OS E
TR.I.N"l'A MIL CRUZADOS) representlldoB por l3.230.000"('l'ImZE MIL DU-

,~k

~g10

ZENTOS E TRINTA MIL)cotas, no valor, ":ada.

Cll1l1lo CA_na
Gel:ente Geral

CRUZADO),

ti

1.1!M

'Oe, CU 1.00 (HUM

!lendo intE!gralizado nO seu total em moeda corrente do

paiB nesta dAta, e di~tribuidoll ao. sóeio8 da flequin.te forma:
a) LAPA COlmEA MON'l'EIRO, susbscrcve c integr~liza ~ i.ntportinc.i a
CZ' .•&.,ql.~ •.0..0.0,00 (SEIS HILBO:t:S SEISCENTDS E QUINZE MIL' CRUZADOS)
5e~d~ representadQ por 6. 6J.S. QUO (SEIS H.ILHOES SEISCENTOS
E
QUINZE MIL) Qotal! ~

'?_"!'!ODIFT1S~O GOYA.NA. LTDA

.. CONTRATO SOCIAL -

LARA colUl!A MONTEIRO
Brasileira, solteira, emancipada, universi~ãria, r~sidp!!
te e domiciliada em Goiâni.,a, i

no,

'J'-30, nO 151~, Setor" Bue-

port.adora do Titulo de Eleitor ng 10.-036.210-31

11 zona· de

.u.

êa

sl'!<;ão, ele de nO 48S.239.Hl-3<4 e Cartl!!;i-

ra dft I.den~id.i!lde n'O 1. ]99 .02~, expedida pellt. Sf!cI:etarie.'

• ~~, - •G37GS,
o~.~._ oort',o" -" """. ~ '_o~
10 .:1,;0.
de 1919, =i:l.c.a c::rtista
:-",
ãe

dI!!; Sftgura.nca "pública do Estado" âe Goiás, em 23/01/86;

pon~abiliza

';",r.G:_I:o

LUZIA ANGELIHA DA SILVA

às cotOJ.S

Bra.ileira, solteira, univers~tá+ia, residente e domici
liAd.a em Goiânia,

ã Rua T-30, nO

tadora do Titulo de EleitoF

n9

1: 614,

Setor Bueno, po!.,

9.304.9l0-~7 da l~

e 139' seção, 'cle de nO 349.809.221-34 e Carteira de
dentidade nO 1.424.550, e;x:pedida pela Secretaria de

zona
I-o

Se"

qura~ça PÚblic~ do Eltll..d.o de. GZIiá.5, em 2.2109/81:

Entre si, e n"" melhor forma do

~ão ind~v-iduais em relação à sociedade., que paI: • "'d;""t~..:
propriet~rio.
{,

OtCIMA SEGUNDA
'to" ,,,0.,0"'' '
11 Sociedade será adimistrada pela sócia ;"""Aill",~.s<:lRllJ"'-l4OI=nllri::i,r,
função" de 5ôcio-~, cabendo-lhe todos os podcrc~ de admin~
traç50 leqill c a !lua representaçiio em juizo ou forl:l dele, comp&-

qUI!

a investi

dura no ca"rgo somente poderá f?correr após seu nome ter sido apIE.
Ministério das Comunicações.

Vilão pelo

dir~ito,

llaber:

.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

O Sócio Administrador terá direito a uma retirada mensal .:i titulo cie Pró-Labore, de acordo com os limites determinados pelo regulamento do Imposto àe Renda, a figurar em cada exercicio,

crue

s·ará levada a débito da conta Des~sas Gerais da firma.

cLAusULA PRIMEIRA

CLÂUSULA DEClMA QUARTA

Ao .o<:l1.4a4. denominar-.e a RAD10DlFUS.lO GOYANA L'l'DlI.. e teri como fi-

nalidad. e execuçio

r'.:"]

urna ãelas, só reconhece um

tindo-lhe ainda a assinatura de todos os papéis, titules e documentos relativos ãs gestões sociais e comerciais da empresa pelo

Sociedade Comercial por cota. de responsabilidade limi t.!,
da, cujos negócio:;; serão regidos pelas cláusulas e cond!
li.

_~~

vr .:

CL~USur~A

que lhe é dispensada a prestação de caucões, sendo

çõ.s

~

cLAusULA DtCIMA PRIMEIRA

~

C)

pela totalidade do Capital social.

dl!-.!Ie~ic;oe:

de radiocUfusão sonora em geral.

O uso ·dll denominação !>ocial, . Dor termos da cláusula Decima Segun

da deste instrUlnenta, 'é vedado em fianças, avais e outros atos

quer onda médiA, frequência modulada, sons e imagens (televisão) onda

de favor estranhos aos interesses êa -Sociedade.

curta. onda tropi:cal, mediante autorização do Mini!ltéz:io das Comun!

CLAuSULA DECIMA OUINTA

caç6•• , n. forma da Le1 e da Legislação visen'tes.

As cotas sociais n5.o poderão ::er cedidan a terceiros estranhos à
Sociedade sem o consentimento expresso dos demais sócios, e da

CLlUSULA SEGUNDA

O. objetivo. expr••• ol da Sociedade" "de a.cOrdo com o que diSpÕe

o

artiqo 3Q, do decreto nO 52.195, de 31 de outubro de 1.9G3, que institui o RegulilUllento do Servico de Radiodifilção, !'lerão

divulgacio '

li

de pr09r..... de carit.ll!lr educativo, cultura, in:fOrInlltivo,

ti

rflJcreillti-

vo, promovillndc 11.0 ~e.mo tempo", a publicidaelc comercial para a 5U
tação de. encarqo. :d. empre.a e a l!Iua necessária expansiio.
, a IJicnolC'
.v'& '111,-411 _ .

".

01

Z"a-

.OJt:;~.&

ç'f~

1

autorizai;ão prévia do Ministério das Comllnicai;ões, nos termos do
estipulado na Cláusula Quarta do presente Contrato Social. e para
esse fim, o sócio-retirante deverá comunicar a sua

r~HlUluçio

à

entidade. Em ~~lquer eventualidade os sócios remanescentes terio
sempre, li preferencia na aquisição das cotl1S 50 sõcio retirante.
CLAUSULA n:e:CIMA SEXTA
Falecendo um dor. ::õcio, ou se tor"nando in't.erdito, à Sociedade não
se diGl.'Jolverã, prosse.9"uindo com os remanescentes, cabendo ao!: heE
deiros ou repre!:entantes legais do sócio falecido ~u interdIto o
capital e Of; lucro," lIpUradOfl no último ba.lanço aprovado, ou em n.e.
'" ealanço especialmente levantado se ocor~ido o falecimf!nto ou
ri nterc.1ção dopoi" de !leis rne::;etl da aprovaçao do Balanço AnlJal. O.!'l
haveres, l1!lsim aplJradoc, serão pagos e.m vinte parcelas, iguais ~

~
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s'l:cess:ivas, devendo a primeira ser paga seis meses após a data da
aprova,ção dos citados haveres. O capital 500:ill1 será reduzido pr.Q.
porcionalmente. nunca inferior aos limitc!i fixi1dos

p~lü

Setembro de 1989

2.1 -

decisão

FlI.bricante.: Lys E1etronic Leda.

2.2 - Tipo e/ou modelo: SllO-2-04-K.T

\0 21/63. do então CONTEL J publici:1d.:t no Diârio Oficia! da União
Goiânia. 14 de oucubro de 1988

.:le 24 6e Ji:l.neiro de 1. 964. 5(1, entratanto, aksejarem os herdeiros
ou' representantes legais do sócio falecido o~ interdito, continu!.
rem na: Sociedade, e com i!ulO concordarem to&'s os: demais sócios ,

dever~o

aqueles de!':-ignarem quem os

repres~nte

no lugar

LARA CORRtA MONTE IRa

so~#

SõeLll.-Gerente.

falel:aào ou J.nterdito, cUJo nome será levaóo à ilpreciaçii:o .~

Ministério das Comunicações e:, tendo dele a sua llprov4Ção pr~
via,

~oderá

do

integrar o Quadro Social, do gue advirá.

mem:c, ao alteraçSo
~P'~l\tf."

presente Contro.to Social e o

:·... q·', . . Il~ento 11<:1

.1unt~

COrlercJ~l

I'.~D I

neces~ia
co~,~

o, lf05M .G.Y~"~

J.Tlln

ti,} Al.:rlSMç.No COtJTJU\'fUA(..

seu

d'" rstG'''o de Goiils.

!{:,.!;[

\\.,

Ll..IV.. CORRLl.. MONTEIRO

Brasileira, solteira, universitária, re.::!lidcnte e

domic:"~

Os lucros apurados em Balanço Anual serão ãistribuidos entre ~

da em Goiãnia. ã Rua T.,..30 nO') 1.514, Setor Sueno,

por1:aê~

sócios proporcionalmen!e ao núm~ro de cotas de que slio detento- ,
re6, depois de deduzida, preliminarmente, a importâncii!l equiv~

ra do 'l;'it.u-Io de Eleitor n? 10.036.210-31 da H zona
441 seção, Cle de nQ '485.239.411-34 e Carteira Identida-

lente a 5% (cinco por cento) do Lucro liquido para

li.

de nQ 1.799.02B, expedida pela Secreta.ria de Seguranca

constituí -

ção de um Fundo do Reserva Legal a,té que atinj~ .; 20\ (Vinte po::
Cento I do Capital Social.
CLfitJs~If!.9MA.OITl'.Vh

pÍlbJ.ica do Estado de Goiás, em 23/01/B6;

LUZIA ANGELINA DA .SILVA
Brasileira, Goltcira, univcrt;itâria, residente e domiciliada em Goiânia, à Ruá T-30 nl) 1.614, Setor Bueno, por-

"'Pirã' o exercicio das funções de administrador

e procurad0t"

da

tadora do Titulo de Eleitor nQ9.30.l\.910-07 d<l!. lo zona

e

entidade serão brasileiros natos e a ~ua investiàurl'l no cllr90

139'6 seção, ClC'de nO 349.808.221-3'4 e Cartei;r-i!l. de Idpn-

soroen-cB poderá ocorrer após sido aprovados pelo Ministério

tidadfl! nO 1.424.550, expedida pela Secretarii'L·de Seguran

'das

Comunicações.

CLÁUSOL1.

ç/l

D~ClMA

Pública do l!:stado de Goiás, em 22/09/81;

NON~

A 31 de dezembro de cadi'L ano levantar-se à um Balanco Geral anual nas atividades da empresa. O Balanço AnUAl levarâ a assi-

·Entre si, e de comum acordo alterar o !leu

nilltura do todos os sócios e será acompanhado do extra.to da coE.

ta de Luc;-os e Peràas.
..
5 muco: - Se acusados forem prejuizos os rnemso s@rio suport!,
dos pelos sócios em partes proporcionais ao numero
de cotas de que são detentores.
CLÁUSUIJ.. VIGESIMJ.

Fica eleito, desde já, com renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, o foro da .soede da Sociedade para dirimir
üissidias que, eventualmente, v~nham a Gurqir entre

quai~guer

...

contrato llocial da referida sociedade da !lequinte forma =
Altera

IQ)

i1

CL1I.USULA DEc;IMA que pIlGI;<l.

piti11, no'valor de CU

País
CU

bl

for~a na presença üas testemunhas ~a Lei.

E

repr(!scntado por 23.500.000 ( VINTE E TREs

de
MIL

MILHOES E

import;nci~

de_CU B.SOO.Ooo,aO{ VINTE E TR!S MILHOES E
QUIUHENTOS MIL
CRUZADOS
representado por 23.500.000 ( 'VINTl:!: l!: TRE:S ,MILHOES :c'

QUINHENTOS

s'ente Contrato Social em três vias de: igu!ll teor_.e .

usbscreve e integraliza ã importância

23.500.000,00 ( VINTE E TRES MILHOES E QUINHEN'l'OS

QUINHENTOS MIL) cotas j
LlJZIA ANGEr~INA DA SILVA, !;ÕlIbl'õcreve e integrl'llizl'l. ã

ja fiel o:õservân~ia,bem como das demais cláusulas desde compre.

E, por estarem justos e contratados, assinam o pr,!;.

HIL80ES

nesta datl'l., e distribuidos aos sócios da seguinte forma:

IARA CORRE:A MONTEIR~,

"'al

E

missa, se obrigam os sócios.

E SETE

representados por 47.000.000
[QUARENTA
SETE MILHõES)
de
cotas, no valor, cada urna dI" CZ$ 1,OO(HOM
CRUZ1illO) , e ~endo integralizado no sem total e~· rnoed<l!. corrente ão

CRUZADOS)

CLÁlJSULA VIGtS'rMA pFÜMEIRA

ter a seguinte redação:O C!

CRUZADOS)

DE

as partes contr"'tntes.

Os casos omis:,;Ós neste Contrato Social serão regidOE pelos di!.
positivOG do·Decreto nQ 3.70B, d(! lD de Janeiro de 1.919, a c!!.

li.

4-7.000.000,00 (QUARENTA

2Q}As

MIL) cotas

j

cláusulas da Contrato Primitivo e altera'ções, ~'.ao alcaC<'.'Idos

pela presente aJ.teraçáo, ficam inalteradas.
E~

por est.arern justos e contrat~dos, assinam o presente inctrtttnento em 3 (três)vias de igual teo~ c forna, na prel!3enqa das testemunha

abaixo.
de Outubro'de 1.988

Goiânia,

LARA

L,_:_

~~

coRttA MDNTEIRO

~>lQ,..:.,,- tJ",- ,,4.9-0..

~~~GELINf-DS

SILVA

Assinatura em nome da entidade como segue:

~s~
J

LARAf CORRl:A MONTEIRO

~DIODIFusAo

GOYANA LTDA

---'L:;;:ARA...--'~~'",NT",E",I",RO--~~
Sócia Gerente

~J,~ . . .~,~l-..u. LV\. ::,~1~
LUZIA ANGELINA D5 SILVA

~o
l~s$inatura

DISTRIBUIÇÃO
Oh

•

_

lo - "

I
I

em nome da entidade como segue:
RADIODIFrJS~O

GOYANA LTDA

{f;~,.kcV:
LARJ.. CORRtA MOI1TEIRO

FDITAL 21'0'

Sócia Gerente

253188

ENTIDADE PROPONENTE :

DEHOllS1'RACÃO DE RECURSOS HCNICOS

SEltVICO

1 -

TELEVISÃO

TR.A~lSHISSaR

1.1 -

Fab-ril;a.nte: Telavo Ind. Com, Equip. Telec. Ltda.

1.2 - Tipo e/ou modelo: RTV-20QO-A

r.nTÁR

TELEVISÃO ANGM!.Í_LTTJD!UAL

II

---I
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'l':lrMtI:

;,;~;~~:~~:~f'~~ ~;r~~~.;1' d~u r~';ra~~~'~~~o~
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.':' 911e

"ua

'l~'_"
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,_,
"

pr~'~""]"::1Cw_'

- "rogr311li'lS oEouca';lr.ma:;,::; o:::e:;t .. n~oos
os
<'3I'i:;"
<r';::lUS
de in!;.:ruc';;o .1O? no::,=,
público. -

1 I - ProQral4ilS

infor"'latí",o<::i i:.:ultul'ais \.:01>1l'Ppol"tagan'õ 1::41,'

preendeT.do noticias,

turni..:i.
cont'orMe d~;;crJ.fllJ.n1do
PROGRAHRBAO
I I I - Proqr<ltl'l<ls

;';0

'cgul<:,'1~nt3cão
N.

p~

!I.-J

it<-,~,

"i'!':!.
':onftJl'fll.e'
~:i Matê!".';\.

TeT/OlOS
Ol:!fl!T' iMI!1tto

Gaihia-GO. 03 de outubro d~ 1988..

APRESENTAÇAO DO GRUPO
Senhor Ministro.
f"~

'./ i··/'!:":U

I') U i"fl~':l Ti :1. ci :;':! d I:~i

.::Jr\·U?~::"

• ?O(j,:.?!··

\.1 :i. vr:'!: ~":,C)_,i .:~~I
par'a cl'.ii:i!"

I::'!i~:a

de p oU J?:t,p c: o f'fl o
q·uanfi.J
para

t::':lnto

triun'Po das ·fQT'ças
hOMeM acuMulou durante

e~;c:(J,!,tla
JepeBcierj
destrutivas Que _

De

U t:,"\~'iI

~,!U

parte.
assIstiMoS hoje a
da JluMaJlldade 2 ~U2 Ilão é só na

outra

gP2ndiosa

'~evoluçio

pQ15,'~i(:a~

~;oc~al~

ou

ecorlOMi~ao~

Mais
~rea

se t-rata de

{JMa
revoluçio olobal da hUManidade"
desencadeada e acelerada
'Jel() (~eseJ}v~:~lviMeT}to eia clénc:i~ e d~ técnica~ Mediante a
:instantBneidade dos Meios d~ cOMunicaç~o de Massa.

Dal.
qu.:::.' (.:.'·a

r'~:~:::l.i,:i.!:j;:?idf:?

a

;Jorque

iMportancia cBDital das cOMunicaç6es
doso niJSSD:::E dta:::, no pl;:?inc~ '::;(Jci~;Jl:,

dOfl!:in3nti:?

opoli'ti(:o e 2conÓMiçc); ~~istórico~ geogr~f:~~o e Dsicológico~
c: D r;í o
"l:. ::;', i'. 'I b é f"1
U l~i! '....' i (J :1. :I. ;:'1 n t.. l::'~ ~~; )( :~i ri} I::! d t~:: ~.: c: n ':;:, to: i '(~ li c: i. :::i
q ti a H t.. C)
:::i G ':::
Selj~5
(:leveT~es e 1~eS~)C)11sat)oilidadE~
ij(:~ eMIJET\hc
constante de
:;;'1 :.::) r- J t,} C· T\ ::'3 ri} (= n ·t o
'; '::1 t, ,:':. c n i c :;j ,:':, d ,..... ',-:' fJ i'3 ,... ,lo" :.:\ 'j t' ;', ::~ l'; P t ;')
(.;o t .i í: ~J :' ....l ::":) :1. f:~'
1~ 1 ]0:'• •:.'.~. ,.~_:_ .:.:~.~ ,.. ;, •••••...1. ,....,..\ ' ~5eu
•
.,
n. ,_..\.
(jj.zer
de .:~~scientizaç~o na
papel~
~~QMple)«(J das ':orç3~~ S(}C121Sn
t'i}

...

,.. ''o

f'; ,•••••••••••••' . ;•._"

listo
'::: ::':1 ':::.

••

I

y

: (:) j\, U n :L C . .:~ ';: Ó .:.? ':3

~:;6(:i8~j2~~~ jJar~

levc)~J-MY10~;

q !..l1:':~

o;;:' (.:.!

__

a nós ao iTltel'es;se e ac

1,:: Cô n c r'(.. :. .

c~~ncorr~r ~C)

•

t· t ;:;:: ::':'1 ~Yl

fJresent8

o~ f1 ';:; t 1

ri :;]

t, u i

1; ~i (J

:1. d .:?a],
d ~Z":3 ":.. ::::

~dital~

N6s. os fundadores 0a TElEVISAO ANGATU LTDA.
de que a ~nstalaçjo de UMa estaç50 geradora
r9presentar~

n§o s6 desta

R
~atrioti5MC=

'Pi)(aç~c)

~ásicDS;

=onheciooentos

~JM

c:~ja(jey

m~rco
histórico
~~o
Mas de toda a r~gi§()u

(:ic) j'}OMeM ~ .terrB~

o

lncentivn

ao

~~

tra!l~Missão

otiMiSMO
às
leis

e

C2

ao

respeito ês autoridades.
e
às
todas Bstas sJo apenas algUMas das Muitas
rio n;'\'/ iE'r1ri') r1p ···I-l<::r.)OTl~"l'·)j J ·;d-lrl;"·'" que 3f.lu<:1rdaM os que
.:'..c-"lcP·I·-L~·
:.,- ~l:" ,.. .:• .~r :', :,') ,"'.,; '_::",
:"
'.: - ..
"-. I ::'''>.' ~ :>"!.. • • .1. ~".~ '" ".
"" <:
'
.
.rr:
o" "
-;:; (.?
~':~ n t. r· (,? 9 ::;) r
f:.:~ }{ f~ C U I: ::1 c'
cf (J ;;
.:; (~ r v i ;~(J -50
de
raaiodifusão de sons ~ iMagane eM Poranaatu-GO •.

instituiçBes
j

o
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E-;;:.tal\iO-;;; c'.::in~5C if~n t,::)·:::

preparados

dever

;ara

C1Vl~O.

:;(.::·:;;ta j"'l:::sponsab :L1. :i.da~t
.. !:?
çUMPrlMento ~este que JulgaMos
se
,

0

através da TELEVISAO ANGATU LTDA.

~.

/

ij
F'Oi~

:3',~nhf]j"

·Vii,j.

jVi:i.ni~5tl'O.

(:üMO

:~~§a

a f:i.delidadf:?- a·

~Qclal

ideal e a consciência da finalidade

-- :'lonl'adc)s C,OM 2 Q{J't(Jrga palIa a

!1o,je~

i

"i

da eMpresa serjo.
exploT~aç§c)

:;~ ::; ~:,; :' ':;; E' r ~;,~;~~: ':;; ~;: p : ~ ~: I~~::~ :i. f :.~.I. ':;; ;:; ~: ti ~;' ~~I:/~ :: t~: Li ;;; .ii a ;~ ~::~; !:~:~; r ~~. ~;: ~ ~ ~~ a <:. ~: : .;;
;:'1 ;:

::::·:.:.:L'·:idad'2·;;;. do';:; ':HH~ COMpÓf:~i'l a

~

TELEVISAO f-1NGATU LTDA.

-/

~---\.)v'W\'(,
:~

o ,l;j~
.

Iln
,..... I..., .. ::'V

.:

i::

?

.. Tr\;::,-

/~Gf~ri!.~nte

DE CL ARAç AO

da

TELEVISAO ANGATU LIDA.

~2cl~ra

que:

PORANGflTU

..i ...

U'.::'

:Municipio

_____________
~5e

I'~'fere

~J

c

qu~

GOLAS

EditaJ.)

rc de 1967. caso

venha.~

ser conteMplada

COM

~

outorga:

b) nenht.IM S6CIO intsgT'B o auadro

PORANGATU

s(Jciet~rio

130
!' I~f,'?'f'~?

•.
(i

Ed i t'::ll )

de Ol.i-

M
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\,1\~ni"j :::"1

o::.

conteMplada

a outorga.

COM

Goiània-GO. 03 de outubro

~e

1988.

19NEXO. I I I
D

de__________
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••
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TELEVISAO ANGATU LTDA.
CONTRATO SOCIAL
Pelo

presente instruMento particular,
VRSCO SANTANA RAMaS. brasileiro,
casado. Advogado, dOMiciliado na Cidade
de Goi~nia. Estado de Goiâs, onde teM
residência na Av.
Portugal,
n. 41,
apartaMento 101, Setor Oeste, portador da
Cédula de Identidade n. 1.014, expedida
pela OAB-GO, e inscrito no cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
sob o ~. 003.441.331-68~
WOLNEY DE
ALMEIDA, bra.ileiro~ casado, OdontOlogo,
dOMiciliado na ~idade de Goi~nia. Estado
de Goiás, onde teM residêncla na Rua 145.
n. 471. Setor Marista r
portador
da
Cédula de Identidade n. 563.573, expedida
pela SSP-MG. e inscrito no Cadastro de
Pessoa~
Fisicas do Ministério da Fazenda
sob o n. 021~500.851-00;311-00, tinha~ e
entre
si justo
E
contratado,
têM
constituir. COMO de fato ~onstitueM, UMa
socie~ade por cotas.
de responsabilidade
liMitada, que se reger~ pelo Decreto no.
3.708, de 10 de janeiro de 1919, e deMais
disposições
legais
que
lhe
foreM
aplicavéis,
e.
especial~ente.
pelas
cláusulas
e condições que,
Mútua e
reciprocaMente, se outorgaM e aceitaM:

JOftO.

CLAUSULA

- E
constituida
sob a denoMlnaç~Q :de
TELEVISAO ANGATU LTDA •• UMa sociedade por
cot~5~
d- res~onsabilidade li~itada. COM foro e sede
.,,)u(idicDS na cidade de Goiâni;:;!-GO,1 esta na Rua 02, n. 230,
Ec!ifí'=lC' Car':'os Ch2gas, conjunto 90S, podendo at·riT' C"
Çechar ~iliai5, sucursalS e escritórios eM qualquer parte do
terr~t6rlo
naCIonal,
par deliberaç~o de
sÓcios
que
representeM a Maioria
do capital social e aprovação do
Pod~r Público Concedente.
CLAUSULA

y y

- A sociedade teM por obJeto õ execuç2c
dcis serYi~os de radiodifu~ão son~ra ou de
=,.. D: e :Magens, eM qualquer localidaae do território nacicna1, Mediãnte concessão ou perMissão dc Governe Federal.
J. .!.

- Constituida por~o de dtrriÇão i~r. Mínàdo, a sociedade pode ser qissolvída a
qualquer teMpo pelo consentiMento dos sOcios. ob~ervando-se
quando de sua dissolução os preceitos da Lei especifica.

CLAUSULA

III

CLAUSULA

IV

- O capital social totalMente subscrito e
integralizado. neste ato. eM Moeda legal
e corrente do Pais é de Cz$ 12.800.000,00 (doze Milhoes e
oitocentos Mil cruzados) ~vid1do eM 1~.800 (doze Mil e
oitocentas) cotas no valor' de Cz$ 1.000.00 (hUM
Mil
cruzados) cada UMa. e fica distribuido entre os sócios da
seguinte forMa:
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a) - ao
sócio JOAO VASCO SANTANA RAMOS. 6.400
(seis
Mil e quatocentas) cotas de
Cz$
1.000,00 (hUM Mil cruzados). no valor total
de
Cz$
6.400.000.00
(seis
Milhões
e
qU3trocentos Mil cruzados);
b)

,
CLAUSULA
art.

-

ao ';;ócio WOLNEY DE ALMEIDA 6. i WO (seis Mil e
quatocentas) cotas de Cz$ 1.000,00 (hUM Mil
cruza~ds). ~~ valor total de C~$ 6.400.000.00
(sei. Milhões • quatrocentos Mi) cruzados);

~ ~

J,)

2., in

fin~.
~

1919. é liMitao3

•
CLAUSULA

responsabilidade rlossbciris cotistas.
.na forMa 'da D,ei. ex-vi do disposto no
do Decreto n. ~.708. de 10 de janeiro de
'iMporttlncta total do capital social.,

- R sociedade, é adMinistrada por UM de ~eus
sócios
cotistas
o Sócio-Gerente
ao
qual
cOMpete o uso da denDMinação social
e
a
representação ativa e passiva da sociedade eM Juizo ou fora
deI'?
VI

,

- Os adMiriistradores da soc~edade serão
brasileiros natos e sua investidura no
cargo após a entidade .haver recebido outorga para executar
serviço de radiodifusão SOMente poder2 ocorrer depois de
aprovados pelo Ministério das COMunicaçBes.
CLAUSULA

VII

,
CLAUSULA

VIII

- A responsabilidade e a orientação íntelectual e adMinistrativa da sociedade
caberão sdMente a'brasilelros natos.

•

CLAUSULA

IX

- Fica eleito para o cargo de
SócioGerente o cotista WOLNEY DE RLMEIDA, que
ser~
exiMido de prestar caLção de qualquer espécie ~M
garantia de sua gestão.
CLAUSULA X
- A sociedade poderá fazer-se representar
por
procuradores,
seMore brasileiros
natos, especificados o. poderes conferidos' e o '5eu terMo,
nos instrUMentos de Mandato.

•
CLAUSULA

XI

UMa
reMuneração Mensal. nio podendo. o 5eu
pela
valor
,total exceder ao liMite MáxiMO perMitido
legislação
do IMposto de Renda para débito da conte;
"Despesa',;; Gerais".

,

CLAUSULA

- A sociedade pagará ao Sócio-Gerente

.

X I I - E expressaMente vedada a utilização da
denOMinação social da sociedade. eM qualquer negócio estranho aos seus interesses sociais, e especialMente eM saques, avais, endossos ou outra qualquer
forMa de gararttia, sob pena de responsabilidade 'civil e
criMinal do sbcio cotista que o fizer.
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,
CLAUSUU1

XI I I

- A sociedade é constitu1da exclusivaMente
de brasileiros de forMa que o capital
social, na sua totalidade, pertencerã seMpre a pessoas
f'isicas brasileiras.

·

CLAUSULA
ou.

ao

XI \,!

- O quadro de funcionari6s da sociedade é
forMado preferencialMente de brasileiros.

Menos. será constituido de 2/3 (dois
nacionais.

terços)

de

trab~lhadores

•
CLAUSULA

- Para os cargos de locutores. redatores e
encarregados das instalações elétricas,
SOMente serão adMitidos brasileiros.
XV

T

CLAUSULA

XVI

CLAUSULA

XVJI

- A SOCIedade. por seus SÓClOS, obrIga-se a
CUMprir rigorosaMente as leis. regulaMentos e Instruções eManadas do Poder Público Concedente.
vigentes ou que venhaM a viger. referentes à radiodifusão.

- Rs
cotas rep~esentativas do
capItal
social são inalienáveis e incaucionáveis.
direta ou indiretaMente a estrangeiras ou pessoas Juridicas.

,
- NenhUMa alte~ação contratual poderá ser
realizada
seM préVIa autorização
do
MInIstério das COMunicações, após haver a entidade recebido
outorga para executar serviço de radiodifus~o.

CLAUSUL~

•

XVIII

CLA:JSULA

XIX

CLAUSULA

xx

CLAUSULA

XXI

- As cotas são nOMinativas e indivisivei:
eM relação à sociedade. que para cada UMa
delas reconhece apenas UM único proprietário.
- As cotas do capital SOCIal não poderão
ser cedidas ou transferIdas a pessoas
estranhas à sociedade seM prévio consentiMento do Poder
Público Concedente e dos sócios.
- O ano civil coincidirá COM o ano fiscal.
O'J
seJa. de
1.
de janeiro a 31 de
dezeMbro de cada ano. data eM que será levado a efeito o
balanço geral do ativá e paSSIVO da sociedade.

•

CLAUSULA
prejuizos
Renda •

XXII

- Do resultado do exercicio serão deduzidas. antes de qualquer participação. os
aCUMulados e a provisão para o IMposto sobre a

•

CLAUSULA

XXIII-O. prejuizo do exercicio será obrigatorIaMente absorvido pelos lucros. pelas
reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordeM.

CLAUSULA

XXIV

- Do lucro liquido do exercicio. 57. (cinco
por cento) serão aolicados. an.tes' de
qualquer outra destinação. na constituição de UM "Fundo de
Reserva". que não excederá de 20% (vinte por cento) do
capital social.
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- O Funda de Reserva terá por finalidade
assegurar a integridade do capital social
e
sOfllente poder. ser utiliza~o para aUMento deste e
cOMpensação de p.reju1zo.
CLAUSULA

,

xxv

- O salda que existir, apÓs a observ~ncia
da disposto nas cláusulas anteriores,
será distribu1do aos sócios, na proporção de suas catas,
podendo estes, entretanto, deliberar per unaniMidade, que
seja Mantida, no todo ou eM parté, eMeonta de "Lucros eM
Susoenso" ou reser.vado para o aUMento de capital.

CLAUSULA

,

XXVI

- O in1clodas atividades da sociedade
data da assinatura
do
ocorrerá
na
presente instrUMento.
CL~USULA XXVIII - Os sócios cotistas de~laraM que não est§o
incursos eM criMes previstos eM lei que
exercer
a atividade Mercantil.
os iMpeçaM de
,
_ A sociedade não teM fiJiais. Obriga-se a
CLAUSULA XXIX
estabelecé-Ias eM to~as as localidades
para as quais for conteMplada COM outo,ga para o serviço de
radiodifusão, logo após a publicação do respectivo ata no
Qiário'
Oficial
da União.
r
"
CLAUSULA XXX
- Qualquer ação fundada neste con~ato s~
- proposta no Foro desta COMarca, que fica
eleita, desde já, a qualquer outro que tenha ou venha a ter
direito, por Mais privilegiado que possa ser.
CLAUSULA

,

CLAUSULA

XXVII

XXXI

- Os casos não previstos no presente instrUMento serão resolvidos de acordo COM
dispositivos que regulaM o funcionaMento das sociedades por
cotas,
~e
responsabilidade liMitada,
pelas quais
a
sociedade se regerá, e pela legislação que disciplina a
execução das serviços de radiodifusão.
E, assiM, por se achareM Justos. e contratados, assinaM o presente eM 04 (quatro) via~ de 19ual teor
e forMa
datiloQrafadas no anverso de 05 (c1nco) folhas, o
qual lido e achado conforMe assina~ juntaMente COM as
testeMunhas que a tudo assistiraM, para que se produzaM os
efeitos legais.
Goi~nia-GD

USO DA DENOMINAÇAD SOCIAL
TELEVISAO ANGATU LTDA.
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MENSAGEM N'? 467, DE 1989
(DO PODER EXECUTIVO)
Sub::l€tp .J.

2i3trsr;:rer:~Ção-C'?-CC'nl:lrCGcC'

à

t.orga permil;.st\o

Aviso nQ

lJaci-:.nal .) at., que ·)u-

Rt·,!:'IO F~l !TldiU',IMJ(, LTDA

pe'll'-""J

528 - SAPo
30

Em

pxplüt:..H.,

de

agosto

da lllB9

p.,.10 pt'<lZO de 10 (dez) -<inos, sem dirr·it<) d\,· exclu<:iividadç,
serviço d(' radiodifu2.à;:. sono r;:; t'm frE'qi.1êncid, f!lodulólda,

na

cidad~ de ltab;;,iana. I:::stad'J de sel-gipl'.

:E:xcelentissimo S""nhor Primeiro Secretário~

(ÀS COMI5SljES DF. CIt1VCIA E TBC!:OLOGIA, COMllH1CI,ç1;O E IW"'J!'

M~TTCA~

E DE COfJ,STITUrçM [:; JUGTIÇ1". E: 8EDhÇAO).

.

EXCELENTIsSIMOS SEUHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

.
Tenho a honr~ de enc;:uninhar a essa Secretaria a
Mensagem do Excelentis~imo Senhor Presidente da República,
acompanhada de Expqsição de Motivos do Senhor Ministro de Er:-

Nos .termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com S 10 do artigo 223,

da

Constituição

Federal,

tenho

a

tado das Comunicacões, na qual submete ã opreciacâo· do Congresso Nacional o ato constante da Por1~aria nQ 123, de 11 dê

à

aprecia cão do Conqre!3so
Na.cional,
acompanhado de EXposiQ5.o de Motivos do senhor Ministro de
E:s1:ad~ das comunicações, o ~to constante da Portaría nO 123,
de 11 de agosto de 1989, publicada .no Diário Oficia! da União·

honra

de.

submeter

agosto de 1.98.9, que "outorga peX1llissão

dia 14 de agoRt9 de 1989, que "outorga permissão - ã. RÁDIO
FIo!: ITABAIANA LTDA para explora:!;:", pelo pr3zo de lO (dez) anos,
em freqüência modulada, na ~cip.adc

de

Itabaiana,

~sti1l\a

celência protestos de elevada

de

e

em 30

Qe

agosto

de

ITABAIANA

direito
fre~ên

conaider<l~ão.

~

5eJ::'gipe" •
Brallilia,

FM

aia modulada, na cidade de Itabaiana, :Estada dê Sergip",,".
hproveito a oportunidnde para renovar a Vossa Ex-

sonora

Estado

nMID

de- exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em

do

.em direito de e4<clusividnde, l3crviço de radiodifusão

ã

L'l'DA para explQrar, pelo prazo de 10 (dez) anos, Dem

1989a

llIJ.
~~abine.te.

OON

Ministro

COUTO

civil

A Sua. Excelência o Senhor
Deputado LUIZ HENRIQUE
~~s~~i~i~~) Secretário da Câmara dos Deputados

S

I

PUBLICADO NO n.A-.nE 1'1/. 9 '19 8
r'r<,""~~ ~I
ED!TAL N2

266/8B-GM

Becebi.mento de proDostêls para a execucão e
I"~diod.t.fus.BO E.::mora em
freqüênci.a modulada,
ExcelentIssimo Senhor p~gsidente da República.

De conformidade com as atribuições legais e

re

~amentares cometia.& a este Minis-terio, determinei a publicã
ç~o do Edital n9 ~66jaa .. com vistas_à implantação de uma- esti
çao de radiodifusao sono'ra em freqfl.encia modulada, na
cJ.dade
do Ita,baiana, Esbdo dQ Scrqlpe.

n!m:o FM ITABAIANA LTOA.,
TELEVISÃO ATALAIA L'l'OA. e

qre.-;

1. Servj ço
2. Loc..... l
J. Canal

:

4. classe

, C

servico de
de Itabaiana.

242 ( 96,3 MHz)
:

l:OO

(cem) MVR

: Ilimitado

Ao demal0 condições dctlte Edit.:tl f<l.2em parte do processo que
lhe deu orioem e encontr;::lm-se li disposição dos 'lntl'!res!:iüdon na
Diretoria RClJiona] cilo DENTEL. em Aracaju-SE. 51 tu"!!-:1a na Rua de Propriá
- 4.45. ónde seus representantes leqaJ..!3 deverã,? entrl?QCll." suas propostas.

4. .
Nessas condi'iões, ã yista das entidades que se
habilitaram (quadro anexol a. execuçao do serviço objeto do edi

Brasilia-m"; 26 de

;~'d~e~~~S: ~~g~~ê~~i:~c~~~~:~~d~s~~n~~q~Oe~~1/:~~i~~n~~d~~*

de 1988.

agosto

-/'~r
IV ~"M<'

I qresso Nacional a anexa 'Cortaria: {1e permissão. O ato de autor
ga so~~nte vÚã a produzir--;-~feitos: legais após
del1b~;a
çào do Congresso Nacional.!. na forma do parágrafo terceiro, do
artigo 223, da Consti tuiçao.
Renovo n Vossa Excelência meus protestos
Q.o
mais profundo respeito. .
:J
..

t

ei!t)c"".co

CO}iD1ÇÕ~.s

[l(

E:DIl..I,L P.-\f_"-, rHicrç~~ t

EIrLC'RAÇAO no :iERU{.O

PUBLICADO NO 0.0. DE-li!..L!19.1::1

FRf::QUl<:NCIA 'MODULAD",
Itabd.i~na-SE

s. Caoita1 mínimo E''<.loido
6. Horário de" funcionamento

.R.!tDIO CLOl3E DE ITABAIANA L'l'nA.

3.
'
Submetido o assunto ao exame dos órgãos
compe
tentes deste Mini~têrl0, a~ cgnclusões foram no sentido de
.oh os aspectos tecnic,o e JurJ.dico, as entidades
propone.nt:.es
satisfizeram às exigências do Edital e aos requisitos da legis
,llili'llo e$;pec~fic/,t de radiodifut;ão.
-

,de 11 dO'l

de

cid~de

~

MoIO 'P1U.NCESA DA SERlU\ LTDA.,

l23

,na.

O MINISTRO DF. F.STADO DAS COMUNICAÇÕES,
tp.ndo em vi sta o
dil:lposto no artiQo lQ do Deocrcto nQ 70,5068. ae 18 de maio de 1972, e de
acordo com as normas estabel ecidaa no Regulamento dos Serviços, de
Radiodifusão em viÇlor. torna pdblico que, transcorrit3úB 45 (Quarenta. e
.lnCO) d1.as, contadc.s do' dia se9uinte
.1.l.0 da publl"cação destE: EdJ tal no
i;::lrio Of~c1.<31 da União. estará 'recebendo ~elo prazo de 15
{QU1nze}
..lias, propostas para a exeC:,ução ~ exploração de serviço de radiodifusão
sonora. com as caracteristicas e condições que se seQuem:

~tC!J ~nt.!dad~~:prazo estabelecido pela lei, acorreram as s~

POrUlrl.!l n.~

exolora~ão

Estado de Serçllpe.

I

~

t-,! Rf,OtCOIFliS_io

T.i\TREGA p,\s rROl'05TA5

do 1Qs9

Tll'querillle-Ilt(l dirig,id{\ ao ~lini$tr-o claz CClI'ltolljCo;.Ç~c!::

2.].1 - No roqu,'rir;<ento cleyerá eDnst .. l' o cndC'TC'ç0
corTes pon df'lIci.a:
2.2

At('S, constitut,ivos ~ C' alteraç(;cs subsf''lllent('s, com as
pec.t:v:s cnmpr.ovaçoe!'i c1e registro ou arqlJiv,]r:a'ntc
ç" C' • c~~rr.pE tt'... t a;.

pa rt]

2.2.1

- D<:is ato~ cl'n .. tittlti"Jos âas s<:Icic-àades
dever~o
constar dl::;PClsitivos dcc13rando
C'Xprcssarn'n'te

que:

2.2.

i., -

2.2~1.2

-

-n~~Eg~;:<:!;:~;:E:;Z::~;:;::~~:;~~
n;nl~u!lia a1t~r<lçãCi

contratual (lU cstatu_
prédo lIirdstedo das C:omu-

t~rHl po,!~r<l. :er r-t·.di;;ad~- ser.! õ,
v~a a~torl.:'i'lçoo

nJ.caçoes;
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2.2.1.3 -

brasil~.!
c:argcs

os adlftini!iõtradores deyc.orão
ros natos e a investidura nos

s(lm~nte poclc:r~ oc(\rrcr depC'is de

6 -

C1P1T.. \L 'IíU.!40 EIIGIDO PUA O EII••iE:lDI'IE.'ltTD

6.1 - O capital °!llfnilll; ~~il]:ido .para o ~.rret'ndiJIIl!nt{\ Jc' que tra
ta ia. aI InclI "c .. , § 12 do arti,o 11 do' RCl!:uJaJllcnto dos Se7viços dt' Radil'difuS3<,. co.·a rcdaç~o d~d~ pdo Dt'c·rcto n';'
91.83,7/5;, .; C'nlcu1ado ea fun'ião du p'.H~n~iu ou. no ('ns«
de nl, da classe da t'!I~açii". tonfcrll<' tabeln abaixe. flKil.
da:pcla Portada JofC n(! 316, de I1 dC'novt'lIIbro de 1955. -

terem

sido aprovados pelo Ministério das CClmu
nicaç(\l's;
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-

Z.Z.Z - N'o estatuto d~ Fund3.çio dcyerá eonstar di-spositivos rel1!.'ti'Vcs, apen:l.~J aos subitens 1.2.1.1
ê
2.2.1.3·· .
2.2.3 - As ~{\ciedade5 il'lI~nim<1s ainda não l'"xe-CIHantps
do
servil,to de radiodifusio deverão apresentar, junt~
cQm seu estatuto, IJ qUôldro socil't';ri(l
.1 tU.l 1 i:: ... dCl
constando ("I número, (I "1I.1t'1r ~ co tipo dilS ações de
cada s~c io;

:::!.J - C·,'nlpl-"\·ill1t'. ,1,·

']IH'

(\I'r,'~'·

~~::;,~:'::::;,::":::::;; ';;;d::
~.3.1

"!-,,'nl

;1

('_1.1

inl"IlT,~ 1'~,,~\'j~ç;(,YpO"I.~~"

,;::::;',::",,::';": ~;, ~:~; ~~'j ;;~~~t

f'ic;.m .1i "J.','u.'>'i,i.1S .:Iil '11.1·.' ....'l1lilo;.I,' d •• ,1",'IIUU'llt" do
t rilti! " i TC'r.t .Jllt"l·j"I·_ ,IS ,'UI id.l~l.·'i j,; ,'lI.""l1_
t'i\nt(' de 'ltl<1l 'lu,'1" ti p,' ,i" s.·I"\·j 0;" d/,l"ild {,'.I I rll_
~ii.t< l'lil'('ili""i\ ..:i.:' FI·~nt.:'inl. J"\,"l\,h'.
.:'l\tl·i1Ii1l1t,• .
inf"I'illill' UiI l'l','p':'>ata ,'ssa si tU'\I\,j".
2.3.2' - ,\5 ,'l1t idd.:!'·S j,l
rOll.-C-.<;<; r ,'11.; I' 1;1-; -P"l'lIli "' .. i"lli;l'il1S

~r,~~·~.~ ":;: ~'~~~:n ~

6~1 • .t -

1'1-,"'i ,1 ,'11(' ia I' i\ .,d.lrttl\~" d,· :;,;'U5 <'\t,'s c\'nstituti~3 disp,'si\~",s .Ia Dc-cr,·to nr S5.0(Q ••1(' 26 de
I<]S\I, a fÁm d,' .. bt('rern. atl'a\'~s
do
. DE~TEL_ ('> .1SSClltir.H"nh' de QUE' trata" item 2.. 3_

6.1.6 -

ag~'stC' de

2 • .t

-

2.5.l -

pelos administradorcs. c'-'nforme

não

que

El'itaÇÕ~S' classe "e" :. 200 (du:.ent:lIs)
• .. ior VOllor de Referênch,;

l<lO (ee",) "e:;cs o .aior Va-

•

vcz..~:l

ESTAÇÕES DE: .aDIO.lmslo BE 50:lS E :rx.ICD"5 (TELEnslo)
Anexo

ci?;

:~~:a d ~.~ ~::~:a~ ~ t ~ ~ :~: ::~:~~:;~ t ~~~ç ~:~,.:: d ~ Y j:~:
j

••-

ll.1

d~" s .... '·'·i .. "

d~

CC"I·tid.lCl d,.t5 Cal't,~ri"s l'Iistrihuhi,.I· .... CI\· .. il>_ CI·imín.lÍ.; ~
de 1'1·"t<:>st"5 ..i .... rituJ...s. d"s l~,ç-ais do:- I'''lõidêlh-ia Ih'S til:tilllCls 5 (cill(;(l) an,'s, b~m 1l5!';ílll Jas.l.:<.-.llid.,d,·" ~'n.t(' .:'XC!l"
.;a ClU haja ·e'X.:ll-ci..i,'. Ih" m~~smú po:orÍodo, .1tivid.IJ<!S "'C"'n';nli

i1dlllinistl-ó1Jor.

-

4·3 - Provl'l d'e eumpl'itJtt'nro das obri1.:3Ç~I."S eJl?'itorai:;;
..
eertidã'<3. fGt"net:idll pel'" Ju~tiç:a El,-.itt'ral;

me-dinnte

.

6.J.J3 - Estações de potência colllprccndida ('nt.re 2, kV. inclusive e 10 kii. exclush'c - 2500 (duas 1t1-( e qui
nh~nt:u) Y~~es o .ator.Valor de F.~flll"êlll:~II.;
-

\!!

'6.I.q - Ellta1;ões de 'Pot~~'cl"" co·llprl!endid .. cntr~ 10 'kW,
ê"lus:i.ve e 25 kW, exclusive - 5000 (cinco _U) lIe-'
z.es o .~lor Valor' de' Re(('rência;

(1.i.15 - .Eo,;t.,ç;'~$ ,h~·.r,..'t~n~-íil I I!l!lil 1

Nj $uf'o:r1l:'r a 25\k'"
;
750('l,(s~'!e 1t~1 e'qltinh.:ont.Hd.\·C'::.... s (I.a1(1r
·\1",1'

d<" R.::fcl·cllcl.a;

6.Z

.... ,

,"';I1,'r~5

C"Sfilbc-h"'Li,,,. 11.' ... ncI,'u.IJa P ..' rtl'll·ja Me
.116;
"li 1:"",.-1", n~"vl'l cC'n.:,'ss~ ..,
('u pL"I·.isIÃO pl-~tt'n
Ji:iil. c','n5iderad~ l~l,.J;ld<l.("nt.. _ c ..' l".II1 ..' r de
r,·r('.r~nc.iillL..
. a st'r e,"n-sid~~ol.i'-' r.1rõl " ;:J.IC'UI.:-. ; o vi~tl'ntC' na da'ta da
publiC'a.;ã" .:1\\ Edital';

,;.'{ls

55.,

r('rt:'r('III,:,,5t'

7 - A. DE~O!i:Sn.A.çÀO DE PISr(l:UBILIDA,E
ai sÉ. FEIT.\ DA. SECrl5TE F".'lAõ
i.1 - X..' ('as ... dto C'lltiJild .." nInda
radicodifuuoi;

fln,.

.t

'ECraS~S FtSA:iCEla"S r(lIE-

,~x("eut:lnfO! -do s'H\·is.:"

de

1.1.1 - Quan~~" c.pt,tal .lH't'ial da ('ntld.d·c (Ol" hu.al· ou
. supericor .11(1 ulor 4(1 capital .ini.o !:Xi,ldo f'ara
o o!.preerMiB"nt ... e estiver total.ente l.ut .... .r;rllli::.i1
do ou pr,('\·lsta. n ..~$ :ltoa c"nstitutlvos. a intelrã'
liuçã<3. .at~ 3 dat.a de ent.l"ad~ e. fllnc-iona'lu:nto di
estação:

7.1.1.1 -

proya de dc,pôsit.o, 'e. banco) aú
outrA
instituiçÃo finan.::eira, ge, no aírd.o •
50% ecinquenta por cento) d~, villor cor_
respondcntt ao caplul··exicldo pau
e•. preendi.entô;

~1Il 93 etr~s)

ORSEl;vAçlo: 'Se a enti·dade; participa}' ~e .ais
de
u. Ediql dêverá~ para c:ad", uà deles, aprcsent:ar,
aIé. do depósito de 59}; ~cinquuta p'-'r cento) . do
CApital • • inuta de alteraçã'o dos atos c:onuituti",os onde conste o auftnto do capi.tal ·ioeial'
de
.•.115 o ".lor do capit~l aí~i.o exicido para
cad~
u~ dos serviçcs prete.ndidos;'
.

_ Os documentos a ql1e se' réfer~lII' cos it~n$ .t.l e ..t.5
não precisar;:", ser apresentad ... s p'clos Jil'j&c-nt~$
que ·:i.nte~raM e quadro societário da entidade. v.a
ve~ quc a apre$cntação dos meSIlO$ ser~ feita ate.'!

7.1.2 - QUilndo o capital so.::ial for inferior iIIO • capital
. .
.1n1!,,0· e::dCido para o e.preeo.1:! 1.l':nto ou for !.!.!:!.!!
ou superior, .as nio estiver total.ente in-te,rall
zado. ,ne. prev is ta a sua intez:raU :ração a té a da:
ta do i~icio de funciona.ento da estação·:

4 .... - Decl.arl.ção &s5i~adõl por todos os'diri~ent:es, conforme An.!:
xo l i ! ;

FiC'h" de C.adutriJr.lento -

Fo l"IIl.U 1.1 ri o ~~1'-US.

vias;

dendo 05 itens 3.1 e 3.2;
do_~ que tC"nhaDl. Vil lida_de'
prédeterllin.. d. e dos cOll'lprov.antes 'de nõlci\JnílliJ.de. de\"eril) sc-r firnados, expedidos õu revõllid"d0S t'11 dat.a nil) s~
perior a 60 (sessenta) dias d.1l. Stl.1l. ilpresentólç-ão;

4_6 _ Todos o.'> dOcul:!cnt.o .... , COIII exceção

"E~O:l"STl: ...çlo n! RECE'RSo5 TÉCSICOS'

A demOIl'itração dos rl'curSOS t~cnico5 .11. que se refere: o
5 do it.l"'lI1 I do ilrtigo Ll. do Regulamento dos Scrvi'i\'s de RadiodifU!':õio, COIII il redaçÃo d:..dn pelo Dec-rel;;o (J~ 91.837/85. d.:verá ser fel:
til lIIedi"nte indicõlç20 dils carilcte:risticA!'i do trau5li\issol' e do sist!,
111<1. irradi.ante (Anex,;" IV) que ,;a' rontidade -pre"tende utili~ar nas
suas
in~tflL"ções, compreend .. ndo: fabricante, tipo e mo>Jclo dcstes equiPA
JIIIC'ntofi .
rt~

6.1.9 -

",,'J

dil·et 1\'" Je' ('lIt j ,.LldC' j~ c-~h·.-tlt;llIt.·
1"3di,.d ifusà,••

5 -

Estaç~es classe "CIl 101' de Referência;

6.1.12 _ E:5u,ções de pot.êncill "'t.~ 2 k\i, exclusive
1500
(.il· e -quinhent.as) -veles;; (I • .Iior Valor de Rcrerê,!!

,;,

4.5 -

-

6:J .10 -' Estações classe "A"·- 500 equinhent;l!s) Vc:ec
.aior \'alor de Rt:-ferênCiaj

'çiio .h' qU111q\1\·!· um 'J,'''; ""J;uinf,'Y
llilSC'illl~Llt" ou '~ilsólm"I1f~'. ~·('1·firi .....l.h' J,' r,~l':""I·V}o;fil. t ; f l l lC' d~ ,-leit"I'_ C;lI-r,·il·.1 pl-~'(is"i'\Il'I( ,'ll .:l~' i.h'utí,i,hj,';

com"

de

6.1.11;' ElIItaç6es cl4l:s5e "Especial" _ 1000 (mil) vc:.es
aaior Valor de Referência;:

:~~t':~::::;:~~':,:~:~ c,::'":~:':~:~::':::".
' '"to ::'J;.,, _
_J'~"·\ll:l,·tlt<'!;: C'~I'tid.~'~

eas,

Estil.çõc;~
pot'ência COJlflrcenJidol ltn.tre 25 k"', e~
clushe, e 50 kW. inclushe - 5001' -edn{;'", 1111) ve
::eso o Mil.ior \'alor de R<.'fe-I·~nFiil;
-

6.·1.8 -

nOCIf!'lEXTOS RELUHOS .~ CADA COnSTA ou '''ClonSTA

4·::! -

r.sto1 .. ~cs de J'.ltêneia c'''''!lPI-''''IlJi,lil o:-ntl"c .> kV.
c1ttsi"'c, 10 kli. inclusb·e - I~(\O llllil) ,.~:C'~
.a.t.'I· "alar d.:' Rl!'fer~Il("'iil:

'

•

3.1 - l'rOV:l dll condição de brasileiro. CeLta r.Jcdiante
lIpr<?sen·t.ar,io de qualquer \UI\ àcs seguintes documentos:
ct'rtld3o
de nao;ciment" C'u casamento, çertificado de reservista
ti
tulo de eleitor, carteira profissional 'ou d~
idcntidad"C
(lU COJlprovantc de natu1".n!i::::oçã", ou dI:! reconhecimento
de
ir;uilld;Ídc de direitos civis, para os_ portugu-esClõ;
3.1.1 - Ficil' dj5PC-llsóldo (Iil aprest"ntaçàiJ da prova de
que
[r"t~ O item acima, qu<.'r.I pert<.'ncer Bel quadr ....
societal·io.dc entidade e:<ecut,tnt.c. de sCr\'iço de radiodifusao·.
3.2 - Fichade ,C:adastramcnto - Foll'n;l1iÍi"io IJl'õT-l.JS (,\nexo)
11),
em 03 (tre.-s} Yi"as, pal'o os socio ... que d..ctérn 5% (cil'1CO por
ce'.lto) ou lII.tlis. da:;' cotas (lU ações rep,·escntatiYas do C"lpitaol. social.

4 -,

:;~:::F<~:·~:~t!~;,~::E;;::~n~~:~n\~:~::~;,~~': ~~,~;

ESTAÇÕES- DE :ilADI.ODIR'SÃO SUAO"" DI REQEIi'1:1:U ~ODlu.o\

quando

l".nullle,·ados nos itens :f_4 e 2_5
pl"E~cis>lr~a ser apr~<;;ntrtdos pl::las t'ntidades
n:;o 't.enham aindil iniciado SlJólS lItivich.dcs.

Os docume'nto's

2.6_~ Decli1raçã" firmada
L

I
3 -

exçeto

• . . •·\;,·Ju.sIH·

\",11"1' J,~, R,'I"'I':-IH'iil:

n

,Relação Anual de InfarllHlç;)es Socii1i.~ (RxIS). com~'
pro,""
de cUr.tpriment(l da lcgi .. 1.:u;ão trabalhist.a rCf.:lTE'nte à Qbst'r
vânciõl dó! propor.ciona,lid;uie de brasil('iro5 nil entid"clC'; l

Mtilloí

6.1.7 - EStações db potência superior a 50 kW - j000 (sete ail) t:e:::es o ~aiol" Yn10r de Rc,f'!I';neill.:

,.\0; eontidat!('s qUE', para registrar ou :ll'qui\",'H seus
at"s c(Orp;tituti,"o$ n.:'ccssit.;!t.l d" <lsscntim~ntt' do
Consclhç de S~gur<ln'ia Naciconlll, mcneionlldo
no
item 2.3, dev~r~o pl'o\'id('lleiar esté
dC'('ulllcnto,
atrav';s do VEXTEL, bem com., "C'C'n~eqU('nte rc.gi:"ltro ou arquivllmento d(Os m~sm,<~. <lntes .Ia dllta prevista parll a elttrcga da propl)st;],

2_5 - Certid~o de quitação de tributo~ federais
_se trõl ta de mic rOC'f:\prCSa;

o

(1.1-05 _ Esc,;ç:;es de potênci;t c oaploc'l1'lldi.Hl ('ntl'~ 1(1 kk'. e!
clusive, e 2'5 kW irtdusi\'~, - ~S(l(l (du:lS .11 C qui
nhen~as), ve:es a .:Iior \"1I1cor do! R,<fero';nch;

::;'.::: 'I:~ "~~: ::~~

"C':;

·2.• 3 3 -

"\'::l~S

tI.l.,o _ Estaç;;('s ,tt' p,ni=nC'ÍõI. n).ll'i-~\·n,tl,lll Nltl'~ I kt,;,
,
~:lusi\"('_"''> kW, inC'lusi\'~' - .>ílCl ('lullllh'l1tll~l
:.;:s C' ••1i«r "01101' de R~'f.:ol·~n.:i:l:

'I IH'

::

F.stilÇ"';~·!l. ,i:" J',.. t~n('ia 'It~ ~~,(\
(("'-!li)

-

~~\'~e r;:~~ i ::~ ~;~: ~~:

_

t'.l,:!. -

e.

7.1 .. 2.1 - prova de depósIto.
banco ou
outra
In,st1tuiçio financeira. de, no .fniMo.
,50% (einquenta por centó) do valor corl'cspondl::nte ao capital exi&ido pal"a
elllpreendiJlcnto;
.
7.1.2.2 - de_an~tnç.io de dIsponibilidade de cr~
d'lto bancária ou de ,arant.h de
financiillllento. feita através de
doeu.entes
fornecidos pe.!as in~tituiçãcs próprias
ou de financlol~ent.o concedido pelo fabl"ici1nte Jos equipallento .... de foraa
a
co_pletar ~ val~l' do capitA.l .enci.onnt1(1
no subitelll anterior. até atineir, no .í
nll111:'. " t,",,1 ..i" \'npit:t1 ,·xJ1:ilr..\,
t",~I'ó1
" l.·lIIr"-:,,·n.llnh'lIt,.:

f;, J
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;

:;::~:E::~~:~:;~~~:~:~::;E::~::':~::: ::~,.~::::E'~

: : ;"; ::,L:~

G"Il<;rat;l,iC{ f.ll'ra (>u incC'rn:ç;;:~' n;) ,h'~'ln"~l1t"'Ç:i" 'i 11<pilllha a PII'l','."·UI. o ('l1::~TLL p,'d.:-r~ ,:",Hed('"r
J'r.l='~
até 15 di<l.!. ,; prOf'C'IH'ntc pard <:,uprl -la.

lD.J

li"

_ N..~"

E~t 3d(',> ,j~, .\.,'1h{ ::~'I\,l <'. ,\.~I'c". r.II"i,
c nos Tel'rit,~l"il'S ..11' \!'1ilp;Í t· R~'I>.~ lr.'d.

Quando ,\ capitiJl s,-eia1 f~"r ~ 'h'
....lfdtill
.. rnill\~ "xigio:h.. Filra o t'JI\pl'e~ndil'3~ntC'
(.:-sc,.lhcr,
UIl3 da!! ,'pç(;es .abíli"~'.inJio:adas):

d~~

do DENTEL.

b) .inlltil d'e alreração d.:os 3tl:'<; ("on5ti ...
tutivos pal"a o:'lo:"açào dO'(,1lpitnl soCilll, 11 se~ l1umentadt' ,je "<l:i5 L'
va~
h,; neccssiH'j", para'i' novO' ~rnrrccnd~
.cnto, nll. qua 1 const; qu' ~ ·SU;] int~
~rll] i:r;.i1 ç ::io tota.l sera.ef~'·C1vlldõl OI_te
a' d<Lt<l, p(evi~t.a ·~ar.a "" ~ ~n'l:r<ldill
em
rtJfJciolla~ent(l' d:l c$t:tça~;

10.4 -

O Hinlstro de E'it.adl' da<: G(lMl1nic8ç'Õe~ pC'dt>râ
du,.,'ri:ar
a, juntau;J d{· do'~u:nc" t(l" a" pr~~c<."<:so das pl'Oponcntl:s
dcter'millar seu ree~tlld(\.

10·5 -

(I Minl<;tr<3 de Estad" das C,;omunicaç(ics rcs.:-rva--'H,· a
faculdade- de. v(,!J'ific-ada'a .("onv('Jlj~ncia e, havendo p..'5<;tbilid ... dc t~cnica. outC'rgar pcrmisr.ão a maL,> de um,\ pr('~
ponE-ntt' dentre as que dtc-ndcfcm' à:: ~rc,>c-nte:; c,'ndil;';c'i.

Ot!t~'a

a) proVi! de depósi.to,· elll banco ou

l.'

menta d3 c'Xir;ência for nCCC5$~ri" ~ ~
te pr~vio d('l Cen~elh" de- S~l":urança
~3("i'-'nal~
" prazo pClJar~ r;cr de até 30 dia~,. a
cntêri(l

do

valor eorl'espl.,ru-lr.nte d.' capit.11 t!xi';..
lido pa'ra no\'<) emprfleltdimento;

SJ:GU1./:DA:

i1

cl

10.3.2 _ Qu"ndC' (:> Edit,11 se n~f"l'ir <l U~I.1 l.,,';'lli,lad .., .<;!
tuada na F,l.iXiI ~ .. t:"~ .... "tci .. a. c, parll. 1:' clll'lpri-

PRlHEIRA; a) pl'~va dI! ,jl!(h;sltú, em baileI:- .:ou .:Jm o.!
tra il'lstit"iç~"" financeil"a, de,
no
lllini.~ 50(: (ç'inqne-Iltn PClI' ccnt,,)

f{,-r;.:I:'lll

çà<> da~ c<ipitai$ J<:'~ cita·1~'<: ;::::1,,,.10.'<;.
p"d("rá ser J,- Jt~ 30 dla~•• '" crJtén ..,
DSNTEL.

RÁDIO PRINCESA DA SERRA LTDA.

instituição fin1tncefr..:l. de, no 1111n1.50:% (cinqu~ntll por eenl'o) do VAlor Cl)'rresponõentc AO c.apital c>:i$1-

.0,

do para o noVO

~';pr~en,dl.ento;

b) de.on~t.rôlção de, d1.Sponibiliclade
de
cr~dlto bancário oU'lde r;a.r~ntliJ,
de
financia.ento, .feIta atraves de d~c.!!
.entos forneci.dos p~las in!Jtitui'10I!';~
próprias' ou de f,inanc.tallento conced,!
do pelo rabriça";·t.e aos equiplllftcY'tos.
de for • .:l a co.pletar o val.pr dOa cap
tal n:enciClnado no ~ubitC"m .::lntcl'"ior..
até 'atingir, no mínimo:'. o total
do
capital C'xlSido para o Cr.lprcendi mc·n-

FM -

ITABI\.I/'t.NA (SE)

DEMONS·J:Ilr.ÇI"-O DF- RECURSOS TtCNICOS

1.

-

tO)

TRANSMISSOR

1.1 - Fabricante: "Bandeirantes EletrOnlca"

propOlllOllte-Umit f UJlll1l çi=io , eX!"r.:utant.l~ df.' sel'viço de
r.adiol1ifusão 011 nãco, a comp"l~"açãl1 .to,> reClIl'''l''''
r(ll'eri
~er f('ita de lIm", das 'iegujnt~i'\ m;lnc iras:

1.3 - Sendo a

rRUmrU,\:

J1rO\'a de dC"I'~,>ito, em bancc "u ,-'utra

li)

tlti,>~"

'.:1
I

ftll,'IH"'il_'

..1",

Ih' tlIíll I "h'

ii"

il1~ti

\\'Il"l~i;'

r"I' l"'I\l,' 1 ,1.,' \ ,I I ,'1' l" ,~I·I ,.", 1"'1,,1"11 t.' .1,'
rit,11 ",i~i.,h' r,lI',I '~"!'lrl'l"'lldiml'l1l.{' ,',

~~l ,j'·~h'I~.,..rr'l\·~"
t- a I' ~ ~l I' j " ,~tl
1'c'i1',1

d "

-

::. ,I I' ,I U I 1,1

,'1~'

.:i(' ,h'~·Il"I~'I't ..'S

in:;tlt'.i,~.. -s rl·,~pl'I,IS

SISTEMA IRRAD11l.WTE

2.1

~

Fabricante:

"TEEL-Tele Eletr6ni.ca Ltda"

0"",<-

~\i""I"'I,lil'il"j(l,I'·,ci• • . 'I,~,llt"

,h'

,111"I\':S

2.

'.~I-=

2.2 -

TlpO e/ou modelo: BECP-2L

.~\1 d~~
."J .., 1'1\{\"I',1U·1' ..• d,'s l·'i\II ••I.~I'·llr.'g,
,1tra\·c:s ,je ~'U1'l'",; nh'i,'" '111.' ,.t,'nl"I'<;tl",~
"
C"~r.lrJ~~l ..'nt;'l';--~.:o ,h~ \'~lJ"I' 1"1',,,] d,' ,',11,]1.'11 c·lI.i
;.id~ 1"\1'''' " "t\r\"·c'n'~l~'\'llt\'.
-

Itabaiana, 1.9 de setembro de 19BB

('''IIC,·':!j.1.~

.'tI

Sf:l~rl'[I\:

"1"'\·,1

i ti i

ç.~ (l

Je dl'r;'sil~~, ,'m h,lIh"~'
f i II illl C l" i I ' " . 1I~, t,~ t 1'1 I ,.i (' ... ,d,'

r""~"'ln~ <1'-'

d
7,~

8 -

-

~'''í';i.,j" 1';\1'\\,'

P. MDIO

pnINC~Sh

ill<,1'i-

Franc:igc:o 'tavarelJ

l'

d~

Costa

~""i"~'~'l\

ira~nt(l.

fjl"lat1c"ialll~nt.., COm o!ó fabt'ic<lnt\'s .:1.'$ elJ\llrdrn.:-nt,·,;
c~m estnbel ..' cimentos d," el,édito. ~;"<:Ü'1].l'lí$ tl~.' P~-!\'l'~'"'
C'ontr<ltõl.:l(ls pC'r '~r"'::;o sur..::riot' õI lO (de::;) rll],';.:

.i

PRiH'OST'\

A cn:r;idüde dcYcr~ ilprcscntar. em ("'~tlr1Ct:1"111'il\ã,\ ~ 5tl,1 rr ..'
posta, o qU<ldro (Anexo \'), para ,~s fills das alin<:'<l'> a. b~
c. d. e e f do 10 1>? do artigo 16, ,jo Re,;tflanl<:utQ ,j(',,,,-Sl:';:;iç;s de R;diQdifusão, com ti r~d~çà>,)' que lhl" f.'i Jilda ~<;'
lo DCC1'cto n'J 91,837. de 25 de úutubro de 11):)5.

JOSS CAAL.OS MACHAtO. bra.oileir'o, C'c.sado. EI'lQ.e"heiro C~

.

vil, rl;lsidente e da~icilia.do I'ltl. A\lenida Bariio de Mil,ruim n! 278 _ Apt.l! 402.

.

Aracaju/Sergipe, portadcr da cedula de Identidade

9 - ,rJl.DGR",...\.çlo
9.1 -

DA SERRA J,.TDA.

(I:;

QCo\t'RO CO'frLE!tE:S:TAR

S.1 -

('õ\rita1

'---

f 1 "·1'1" I "1'1,' 11 t " •

l' ..~n." .. i,h'", r,'I,H:
fll1.llh'i,'r.h'llt.'

Para efeitc de preenchimc.nto dCls i'téns 7 e 3 do An~xC'
constant.c do item anterior, ã pn'pon';ntc~

Y,

nacil1nal e- a final idade educati_
va e cultural do se!viço de radit'difllsii(\ dc\,('r.i
('La t-l,'I'<J r
seus progr<lmõls informativos, coducati'"os (c 30 vi\'o),
bem
come; :t pub1icidadc cOll1ercial (' o serviço n(\(j"ics,o.
de
form;;l. .... contribuir pi'lra o descn\l('tlv{mento d;. :';il'1ã~" .1tra_
·v~s QO <'lp'erfl!içoameonto intt'gral Q(1 h~r.lem
brrlsileiro.
pb;;erv<lnl:1o, entre outros, os segllint:es c-rit;riCls:

9.1.2 -

130.265. expedid&

.r'll!

OJJ.BB1.905-3'lj JOSÉ: MACHADO,

bra.~il~:i'ro.

p~efcrência a t-emas, autores e JntêrprctC's na .. i ..' nais, a fim de incentivõl.r a oritltiYidlldc cio h"mcm
brasileiro ~ o dcscnvo1.."iment:o {las \:npre><l:~ pro-4u
toraS naciolJ~is,' com il conscquentc ilf.lp1 iillj.1o
d;
merc'ado de trabalho ligado a'tod.,ói as ilti,idadcs
artísticas;
rt's(1('ito ~s dif<."renci3ç~l·S rC'~i,·n<l,i:. da
('liltll~'[l
br<lsileirõl, prC'C"urtlndo rI·l ... cion;-I;::;~ Cr.\ seu
rr.-prio contexto;

Cl.!>.

do Mini!';têrio cra,

FlI:lI!MI.

leiro, cllsl\do, Ouimico

~ob

C

nto 004.069.295-72;

,JOS~

MILTON MACI«JO,bra.s,!.

Indust~iA,l. residente e domiciliado na. r~i1

em çorigillids 1,·~d,·"i.'i [.1('1lIt'1<'1,l ,1

t,~ti('ll ;Jl'~d,' 'lu,'

<1-"

c'~i'iils

1'1'('1'l'I"'lh'j"lm"1l

1'~'rl'c'dLlç~"

S,l'j;llIl i'lllt"lllic,l<.!il>;'('

r"r., ..:
ll,~f-

de

FUiI'!nd.a'

Mb o n~ 007 .MO.~05-S7. MARIA JOS~ TAVARES DOS SANT?S MACHApO, brasileira, ca~

da, As~il:;tcntc 50eilll, re"iden~ e domiciliada nA cidade de Ar-llCll.ju/Sl!rgipe
Avenida Rlrio de Mll.rlJim n! 278. ApU 402, p~rb,dOI"'a. da ~~dulA de Identida.~e ". n!

230.252, e.xpedida pela. SSP/SE. Inscrita no Cada.stro·de Pc:ssoas Fleicas do j;Hni!'it;rio d>\ Faze"d~ sob o n2' 116.575.025-7.0,. MARIA TAVARES COSTA, br-i'\5i1eir:t..

dll!!:.

quitada, ,ccmereia"te, residente e do,:,iciliadà na cidade' de I\ritcaJu/Sergipe,
ti!

920, portaclo"a da c@dula de ld.l!"tidildll! n~ 230.251. expedida.

OlO.'5lfS.JI5~-l~;
to

pela

d~ Faze~da ~ob

»rTONI0 01:. Ol..l\1E1AA, !'ra.sileiro, !l61teiro, comerciante,

rn2:

iOoniiciliado nu.ta cidade na. rua Espel"idião NorCl"ha n! 769, porh.dor

d.

Céd.Ul,,: d~ I.dentidad~ "f: l.34.gS9. expedida. pela $SP/SE, '.in~crito "O Cll.dll.stro

d.

Pessoas Flsi.cas do Mir:iGtério da Fa2enda !lob o ni 021,'520.S3S-91, tl!Illl l'mtre

5i,

,Ju!tot M ttrltra~

que

.

u

uma !õociedade por

cotas. de responsa'bilidade lilllitada,

,

regerÁ pela.s C1Á.U5ulttS e condições 5eguinUs=
_ A Socieda.de 9ir:u~~ seb

ruão

5Oci:l.1

RÂO%O p:foI ITABAIANA l..TOA, com sede tinta cidade na Pralda Fau,'ito Cnrdoso

1l~ 155,

ctJJJeuLA!
10.2 - " 'H· ..'i1',I~';" J,I:l rl,,~p,~<;tils n;;" imrlic,lI',; 1l;1 .~bl·Jl',l;,'r,c
.:lade J;J ..'~It.'I';<l. p,'d ..~l1d., (' 'Edita] :'('1' ~'.ll\c('Ja,j" p,.,. 111t.tH'o:'~se da ,\dmil1i~thl"ii", m,',H,Hltc ,It.' J,' Hjnj~,tl"~ ,jil~

José Alves

·P;b, SSP/SE, inscr-ito no Clda!;tro de Pel;soas Físicas do Minist~rio da

dtnt!
10 _ niSPQSIÇÔY.S FU,uS

de

lima n!! 115. ntsh. cidade, portador da eildUl11. 'de Identidllde tI~ 158.205. expedida

n"

te,

e dc-

!dc"tidade n!! 66.61S, e~pedida pela SSP/SE, inscrito no Cadastro de Pessoas Fh~

rUI Arlluá

o~ .1""111'"'11''''' lll'\""';;,~ ~~'r "pr·,·s'·llrad,,'i.

~e:sidentc

Cl!.$ado·, Pecuari$ta,

SSP/Sf;•. inscrita. no Ca.dastro de Pe'5soas f1sicas cio Ministério

ID.I -

pela

Illieniado tll?sta cilb,de na rua G,me ...,1 Siqueir-ll n! 7.23, portador' da C~dul.:;

considerõlndo' (-' int~resse

9,1.1 -

n~

SSP/SE. inscrito no Cadastro de P"'!<$Oll.$ Flsiclul do M1ni~til"':i.o da FI.21'!nda sob

11.
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PM1VrIPO ~:.eo

acordo
com () Decreto 01 3.078, de 10 de JBr\cil'o de 1919, e de conformidade" com a legis-

lação que T"eg' oc ser... iço~ de radiod1fu!;i:o.

!! _ A

clÁUSULA

tf'fl

-po~ obJeto..

execução

de serviços Cle radiodifusão de quaisquer (l",.:.>ualidadcs, em ctuahqu~r

m.h&Qer;.-,

• Fi. . . ?

localidat;les

podendo,

·pe!:

~~P-4:

6""':"i1ii!*NPP.;_.t> .....

paralelaml'nte,

,~j_

•

explorll.r

Em eu.o dê illlp<!!dimento 1I!1Jf.1 d'@'. qua.!

ot.ÁlJelJLA tI( _ A Sot::iedade

r;oc il'!dade

do Pais, d~scle que para. tento o GoVer~r~l'lhe ol1t"rgLl~ conC~S5õeS ou

~

-

que!" .ócio. apliC&I"-se-á o dillpo~t{) n~sta cláusula..

,f'"

•

p+::

I"<!!nte. ao qual l!iio conferidos

bem como

I)

II

Ir

""&1, fianç& 0\.1 g .. r ..n~ia em favor de "terceiras.

PARÁGRAFO 11 - A Soci!!dar.fe: ... ó se obriga com Il assin.1:~
Gerer\te.

'00

I'AAAGRAFO ~ _ A I!;ecução dOll; r;.e....viço8, que l5e ref'He e!

viSAndo a rins clvicos, educacion ..i:::, patl'ióticos

G~

fora dele, undo vedado o uso da razão tlocial"em negócios l':strllnhos ~ SociO!ldade,

ra

ta cláuSUlll: ob~decll'ri, s.empre, a ieQislação especifiCA que reger a radiodif"lHI;O.

ser~ a.dminl~1;I"'a.da por um

podereI!; para praticIl.r todas os ato$ :Onllll.i5

de gerência e administra;ão, na. defell. dOll; interesses da Sociedade, em JI.l1.l:0

.--.,-,.-

propftgll~ com",rc.!:al.

ampl~s

,

'~AA"O 31 - O Gerrnh lerá sempre bruil~_m:to..,~" ...

'

~~ot

. . '_.

• lU. inve,.tidura nO c....go, IO/!I~nte; podera ocorr!!!r apol h.ver &ldo aprov.cI.

P'!:'

recl"e.tivos.
lo órgão cOmpetente do Governo Federal.

PARÁGRAFO ~ - Para .. consecução de seus 'obJetivos

,AAÁORAf'O 31 - A respon&abilidade I! a orientaç.o

Sociedade p,oderi instalar eltações radiodifusoras, acrir e 'fechaI" ilUCUI"U. h ,

lectual e .dministrativa da Sochdade. caberá, 1I0mente, a bl"&sile;ros na.tos.

e escritórios, tr.'l ~uahquer 10ca.Udades do Pai....

liala

int!,

fl,

Cl.ÁU&ULA III - O C~P1tal social; dI!' cz$ 520.000,OO(qu~
'ntlentos e vinte mil cruz;a"o~), repl"esentado por 520 (quinhentas e vinte)

cota".

no v..lor de Cz$ 1.000,00 (hum mil el"utados) cada Ur:lll, e ll.Sl'õim lôub"critA.!l

pelos

PMMP'O "I - A Sociedade' poderá. -(..z:er-se

representar,

t"/IIbém' em juizo e fora dl!!le, pOI" procurador ou procuradores. os quais terão

05

poderl!!S fi~ll.do$ nos respectivos instruml!!ntos de mandato; sempre que a lei

os podel"ec oU1:orgados. o procul"adol", ou pl"Ocuradores. d,!

I!xlQir, conforme tej&/l'l
lóciOS:

'vl!!rão tf'cr !IIeUli nomell p're\li&ll\entl'l aprovados pelo órgão competente do Governo

F!

dera!.

..K1!1É. ~

~

...iniM. de doi e terços de

Mt.CHÀOO,

052 (cinquentll e dUlls) cOtlL!i, no '0'11.10'"

JOSÉ

MILTON IMCHAOO, 026 (vinte e !ie'ü;) ;otM, 1'10

valor

Joe!

dade n.. rWL Gelle....l- Siquil':ira. n! 223, porta.cor da c~c\'\1.a <le Idef\ti(lad~

(vinte e sl!ii,s

mil

cr'uzados)i

ci

fi8.t515

C~LA XI _ o Gerentll' reee:bll'ri m~nsallTlentc" uma.

'
tância a ler fixa.da de

MAftIA TAV.ARtB

r\l!

C06TA, O?(i (vinte e seis) cotu,

da

sob o nl' 004.0n9.29S-72:.

TAV~!B DOI &lNT08 MACH,IJ)Q, 026 (vinU

~li.OOO.OO

t;ócio

w.cH.'.DO, bl"u.ileiro, c.. ~ado, PecuaristlL. rel!d.d",nte e domiciliado nesta

Fazenda
MAA:EA

brasileiros.

expedida pe1.a SSP/SE, insorito no Ca.d8-$;:ro de Pl!'!ssoas Fislcá.& do Ministério

dI! C:;r:$ 2li,OOO,OO (vintll' e .I':ill mil cruUt.dos);

leis) cotas, no' valor de Cz$

trab~lhadores

cLÁU9Ul.A· X - Fica. invutido no ca1-go de Gerente, o

de

cz$ ~2.000,OO (ci.nquenta e doi!!; m1:1 cruzado:!;) ~

J08i

P~AAJI'O 151 - O Quadro de pessoal será constltuido,

1IoIaiItDO, 354 ("trezentos e sessenta e quatro)

cota., no val.or dt! C7$ 3154,000,00 (trezl!'ntos t! sessenta e quatro mil erutados),

C()ll\\'\'"

impo!

a.cordo entre os sêcioill, a qual será. levada. a

di

bito da. conta. d..& Despesas Geraill.

10,. de Cz$ 215.000,00, (vinte e seis mil cruzados);

Ci.Juluu XII -

O ..no looial coil'l"01de com o ano c:I.vil. An~

almente.' no dia 31 de dezembro, aerí. levantado um balanço geral pllra a

.-HfONIO D! OLXVE:rM, 026 (vinte e lIeb) cotas, no

'o'dol'

apul"!.

ção do. result.doll do exerci.c'io; o. lucro. ou p,.aJu1.zo& .erio divididos, ou
portados. ~los sócios. na pl"'êporçio dil"et.. das cotas que possuire"", ou

de C2$ 20.000,00 (vinte e .eis mil eruzadoa).

.~

f·ie.!

rio e~cr1tu.ràdA& em ti.tu10 pl"cpl"ic da ..S ociedade. conforme 1'icar re.o1\11do
,},R..I.QRAFO 11 - Cadi.· lócio intl!graliza !:iO,", (cinqlJenta por

cento) do total de
OI restante.

!5~

SI!!U

i. Socil!~ade.

concessão ou permiS ..ão par.. a execução de qualquer modaUdade de serviço de radi~

P ~ ZI - A respo';ubilidade de cada lióciO é l1mit.!:.
do total do capital locial,

.ã o

JndJ'o'i.!vl'lis e, par. ·cada uma d~las, a Sociedade reconhece apenas um único

CtJveuU IV - É vedAdo o

sociais. em qual.quer ;poc. do ano, permitindo

ã.

i~gr~UO~ocit~,~~::/-

PUIO&l jurld1-c&l e e&trangeiraa, nbla podendo ser ~dlnlt1dal &0 PUlOU brUllt!

oLÃUlU~

X%'%1 - Fica eleito o Foro da Comarca de

eC8l

ol.ÁUlUl.A Y - As co(as reprcufltativas do cap:ltal

,"o. .

e incaucionávei$ a ~strll.ngelros ou

t!'e"bÃ~atidos,l

os .ócios dl!olal"am qU{l não estio i~eur.o& em nenhum cos crimel
vi_tos

I!!I!\

lei que lhe .. impeç.m de

'exe~cer

atividade mercantil,.

.ioam o presente il'lltl"umento em 04 (quatro]

vias,

do

C~LA VI - A duraçÃo da Sociedade é por prazo

.é

lado,

It~blLian••

.J 1

de

ou:tubro

de

1986

ind!,
llspecl

·fica.
C\..Â1JaIJLA V:rI - Ocorrendo a hipótese dI!! qll<'llqllll'r

o;ócio

deseJa.r 'transferir. totalidllde ou parte de suas cotas, 1:erão pl"eferêl'lcia

abs~

luta, par~ :lua aquisição. os d~mai5 sqcios, aos qutl.is o sócio int!!rel'lsado devl!l"á
cOCllunicar, por escrito, a !lUA <intenção.

cotas de'o'el"i'concedel" AOS dl!'mAis, UII1 prazo nunCA inferior

I.

60 ($êSSel'lta)

dia!!;

para adquiri~las.

li..

aquid"iio será feita por eles MIl

CARLOS

Pf'C'P'Jf"Çio dil"eta das cot.a.s que

~.ACHADO.

~--~~JOS~

-'

MACHAOO

-#--td~rds.t~_.- __
JOSE

rAR..i.GRAFo 21 - Caso mais de um sócio deseJa.r
e.tu,

_d~~~

<J JOS~

;./

.m..a,RAFO 11 - O sócio- il'lt~ressadc em transferir

'MILTON

~.ACHAClO.

adquirir

jn

po,!

suircm,

CLÁUlUi.A

VIU - Ooorrendo o f"a.leciment~ de qualquer sÉ.

cio, a Sociedade nio se db;solverá, procl!'dendo-sl!, então, a um ba.lanço- gerAl.
Pllgando-Iil.c' aos herdeiros ~ suces!!oores do sócio falecido. o valor do seu

-ê

capita.l.

loc:l1.1; condderandO-SI! os qébitos e creditos que pOiSsua na Sociedade, bem' como;.
O lucro ou prejuho apurado ati o último dia do mes que tiver ocal"r1do o faleci-

&!

Juntamentl! com 1.5 du ..s te5trmunhas abaixa 1'I0llleadas'e assinadas, Cada.

ór~ã~ competente dei Governo Fedll!ral.

teMn;'n/l;do, ob.l!rvando_s,e. quando de sua dissOluçio, os preceitos da lei

pr~

para um só efeito,

pe!.

Jurldicu, dlpl!ndendo Qualquer ~lter.ção contr-atua} de prévia anu@rr"c'il.

pl"eBe!!
'

E. por estarem em tudo Justo.

100C!

A.

Itaba.!

expr'esiu. f'l!!núncia d.. qualquel" outro.

via tem 04 (quat.ro) folhl.s datilogra1'adaa de ,,!:III

al lão in~ransf!~rive:l., 1nalienáveh

opera.çõelli·

...... Eatado de Sel'gi~e, para a solução de qualquer !endéncia oriunda. do

spc.!

proprietár10,

p

nC'góci~$

d. lucrOll paI"" finll de cAPital1zaçiio, ou de districuição anteolpad". de result,!

~~ Crtntl"ato,

p ~ 3' - As cotas repreroentativ,l.S do c.pita1
a1

calare .. dol!lõ

do.

dH'Ulão, e ai demaillno ...umodi.doIlIl.l1!5l!.Slub!lequentes •.

"1.101'

de comum' acordo entre 0$ sóoios.

PAA.iaAAFO Ctl:rCO - poderão $er levantados bl.lano;08 'inte!,

(cinquenta·pol" cento) em 06 (aeis) p~estações, vencendQ-sl'I

pri",eira 3D (trinta) ~i"lI a contlr da. d.t~ er.'l que o Governo outorgar

l da ati o

opol'tunidade,

ca.pita1 aocial, neste .tó, 'li:. moeda corrt!nte nl.cionll.l,

~~~L~k
,MARIA

. TAVARES

_

COSTA

-&J:~",,',*::.:V,--_ _
ANTONIO

DE

0l:;IVEIRA.
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Jl,l>io
/

1.1 - fabr1cantl!

MARIA

~

: WTt< TEI.ECCM..rUCAÇlo LTDA

SNfTOS MACHADO

.

TAVARES

NfTONIO

: TEEL - ELETRÔNICA LTOA
2.2 - tip~ e/cu modelo: 8ECP_IL
de

25

COSTA

JJfkt1&w/v

1.2 - Upo e/ou lI\odelo:S....I-FMJ-e ~
2._~~

,Itabaiana,

oos

Y I·
.fi.~g~ .•_ l i .. .!.

~ PRINCIPAL

lo -

./mijã&adu kJr;;oi;f;;; /Mkb>

MAnIAriOSÉ TAVARES

DE

OLIVEIRA

,.-

,--

outubro

dI!

19138.

'hr Ân'. tl!l.etr.J!'lento parucular, entre

08

aba1U l!ll!l.ünBdo~~~O:::O~O

m~ rRAnOO brag11eiro., casado,. cdor, 1nduetr!B1~ o.'u.·t.lJ:'l1l d. 1rJent1ln_
t lJ uo"rart1dtlnt. nesta Cop1tal nlS Nr• .BAZ'tlO HD.1'01.1:I. 290, t7ALTiWl ;.u

YMmn' i.:DBHIlIllO,

tIlltior,

i.ndulltE1a1. cartdn til!'
ticade na 97.640, renll1ent. n.~tn Capl\.til na ~Y'. llsrno ':&Z'o1l:r." 290,- .
sUIiiO RI11ElltO ClfAn::::, brn.1D118:1Z'o, casadO-t -.1or, 1J:1duetrl..'1.1, C"nr1
de ldent1dade u t 1.,.664, ~.1t1donte neata I.:ap1ttll JU1 AY. Auçusto 11&1_
~ 222 7ElUfAUro CA13nAL VISI,tA, bt"dSllo11'O. caalldo, ae.1or, quJ.::ll.CO 1ncLu trl.al 'carteira de 1dent1.dade 11 11 :U.431, reDlden'te na 1Ie1na PXOTel to .... n
a1:.d. d: ~l:t.la deBte ~BtadQ, AiirojiIO Fi;:ÜiAlll'O CX-a'O:$. b:mlll1.1ro,.CEU'l'\J~,
1 r bm'leãrlo, cart.1rs de l.t1eaUdnd. n! 2•• 609. pa1dent. ne8Ut. fapl b.l
: : ~ JJuque d. l:11%1..e, 289, que q. r.,~m pela0 a.1Bu...a.la• • COlld190 •• a.CU1n tI_, 00110 ••gue. .
4t1!Aio

~p.

bran1l.e1ro, eaado,

A:QUlit

PRIMEiRA

ALTERAÇÃO

CONTRA1UAL

DA

RÁDIO

NIRC

FM

ITABAIANA

LTDA.

_ 287.00079381

1- A eoc~.d.&d..

~e

~xped.!.

Idl)n;idade mi! 130.285,

da pelaS$P/SE, in!;crito ne Cadutro de Pes~oa.i5 FIsicas do Ministério da

;tende. ~o~ o

033.881.Q05-J4i JOSÉ MACHAOO, bra.sileiro·, ca~ado,

n!

F~

Pecuaroista,

5- O Capital 'Goola1 da aao1edad• • a. moo.OOO,OO(no.....
, oKlto. 1a1~ CZUSCll%Oo)', 1"ePreae-tado. por gfJI'J.OOO(

rtaidente e domiciliado nesta. cidade 'na rua General' Siqueira 'n~ 223, portador

1I01'eoent•• .u) quotft... d. m.,OO(buII UUH1zo) cada
""". _da 55$1(o1nquenta • c1noo po~ 0 . .10) ~t_

da cédula do! Identidade nJ! 68.615, O!JCpedid~ pela. SSP/SE, im::crito no C,'tda~éro
de

peS$oa~ Fi~ica5, do MiniAt;.....io da. Fazl!nda sob o

n!

004.01'i!~.'.95...72;

MILTON ~, bruilf!iro, 'casado: Quimico J;n.':lustria.l, residente

ti

Araoe~u, ou~

domici'li!

'IIGU. 1'10U1 a.dll dj.Btr1bu1da.',
'.
6- AUOU"'!!l TIO P!!A"l r."'''CO.5ll(l.llOOlqll1llll'''~. 1111)
quotao totãilsando M'oo.tooo"OO(~uinhlftto.n11 cruae1Z'Oo'. lendo qU8 ,54... aflot. nlor integraltzadO
besta data pela importo.nCl1~d. f-s275.000.00(dun n to.

t1dade n!! 158.205', expedida pela. ser/SE. inscrito no Ca.dastro de' I"esso<l.s Fis!
cu do loUnü::té ...iO da Fuenda !lOb o n! 067 ••640.105-~7; MARIA.0J5Ê YAVARES

MAcHÃoo,

bra.sileira, casada, Assistente Social" reisidente e

portadora da c;;du1a. de Identfd<l.de n!

no Cadastro' de PCl!l$03.l!l Fisica~ do Ministério da FAzenda. .sob. o

de

nõi\

cidade de AraeaJu/SerÇlipe, na rua Arauá

Ide!1tidlld~ n~

VêIRA,

n!!

!'lI!.

d:L

brll~i1eiro,

!!õolteiro,

C::!,d:t~tro

~(lr.lerciante.

lho r forma

d~

direito,

.0

Fi~ic::LS

.aldo qu.e 5~ dênte .,.4101' 1n"~1&11IJO

IJ

deat. Talo1" 1ntflg.ral1H.do n.ota data pel.b. 1.mporiõlu101a
d.,liil.l.odo.O~(on •• mil cru..~lro.)' _
oorren.". do

tIO."

:E'a:a.e,

segui!!

coa O JJ.~.to-Lei. nl
• nsponeab:1.l1dade do.
,_
_cion 8e limita. ao -totAl do çapi.tal. alclal.
' 12- .i. quotan aio i:ntnme(er!Tel", 1noauo1orutTe1... & • •tnn
)
ge1::oo GU pentl2a. j~d1C811 • • • al t.n.çõ·•• d ••, .• og~
J,1.- :;8rftsp.fO
;'1(,4, ele

2a

par.i:gr<lfa

••

J'EJ.llI~:iDO b~~h 20,OOO(T'"J,J1~ <!\ic·t':i......'1to-,
'ttul'Cldo (.2u.OaO,OO("1nta, Jd~ cruJE.tro.)·~ciG:..q•. 5'"

10- ÁN'fol:'lIO .

te formil.:
CLAÚSULA. PRI~ElRA - Adaptar

""1:1\ 1•

:~~~:~~:1~.f~5::: ~r::n:,.:ou,:l

IA!

cum;rimcnto a determina.çio do Ocpartame!!,

P~l~MElRA ALTERAÇÃo AO CONTRATO FIRW.OO em 11 de outubro de 1938. na.

ofJI

9- r~IAHOO . CAUJ1JJ, VI;l;I:I41 50.000(clnquenu. tdl) q....... )
wa, toto.llZW14o 1J.•,o.O~,OO(c . .uent. 1111 C.l".Ul:.~:"':

to Nacional de Te11l,comunicações - ~,Et.JTEL, contida no OFicio n~ 7l'l5, de 23.11.83,
li

230.000(duuntae

JOAgUli:.l :3&iIllO ltIBgr.tO CIiAV.a::>, l00.000(oa a11) )
quo'tas totallS3ll119 w.õd.oou,OO(ceo 01.1 c.rtU:dEOD •

n~

n! 021.520.~35-91, resolvem de comum acordo e na m.!,

pro~overem êl'll

SOlt1fIUP'

~ro~:f::)1aegtl:o~~·=~.O~q;:7: • cln~

cid~

do

1I1J. crus ZOIJ) _ JIOlida CQ~tt

Ãando que 5~~ dê.te 'Ynlor lnte~1.PdO DU''''' ~~

PElE.

residl!!nte e domicili:ldo !'Iêsta

134.959, !lx'pedida pela S.SP.lSE, inscrito no Cad'1stl"o dê Pessoas

rlistériú dil Fa.zenda: sob

a-

Fazenda sob o fI!l 010.516.365-15; ANTONIO or;; 0L.!

de na rua ESIJeridião Noronha n~ 7139, portador da cédula de Identidade

01n~.

~~~~o:~i::~:oC:~rii:.~e1;at~ • Q.u1nh,ntaa

domici-

dI!!

8 •

:o:i!nrn:~i~í~o~~:.~:l:-=~~~·~"~~~iJ
~J.a '1PpOrtancta da

116.575.0'25-20;
(!

8;:1::

l.or In'tegtnl1r.adó n.st:l ds:te.

920, portador", da' céo'ula

230.251, expedi.da !,IlI:\. SSP/SE, inscrita no

soas Fbicil.s do Minbtêrio

·~o

7- tvAt.TEJl 00 PaA'O J'itANOO

402,

230.2~2, I!xpl!didll pl!l"l $$1".1$1':, .i.nscrita

f,1ARIA TAVARES COSTA, bI"'A$ile'ira, dllsquibda, ~"mereiant(', re~jdl;mtl!!
liada.

DOS

domicili,:;

d3. na ci.dillde de I\racaju/Sergipe na Avenida 8al"&0 de Maruim n'õ' 278. Apt!l

:a...

'=:~Ln::~~a::~u~~;d:t:a:~.~~~~
talar 'WIa miBBOZ'a d. teln'1soa _
••

.JosÉ

do na. rUA .Jo",é Alv",,!I. dfl Lima nl 115, nl!!!!'tJl. cidll.dl', portador da. c;;dula de lde~

SANTOS

I

2- A *,cl.dade Ha por OD~.W • Ultt7UÇão e a e:Lpl.oraçio elo. nn1.qoa d. -tal. .le8.0,
,~ O p1'&&O. d. d.Uftç~ da 8Oci..dad. 4: 1J.U:1 UdG a
~ A .,ol.dad. . . obriga a ouaprlr toda. . . ez:l,r;êaola. '
1.pi• • adIa1n18-tra;ln., nC..t •• e q,ue T~ •
~z:~:::.:~~. que . . toXJUl~ conce.A

~ CARLOS' tl'CKI\CO, brasileiro, CJl.Mdo, Eng~
nheiro CiVil. residente e domiciliado na Avenid:s. Barão de Marlli", ,,; 278 -Apt.
402, em 'ÀrolLCilJu/Sl'!rgiPl'!, portador dll cédula

9-

ao" a tleno~UQão d. -'1'~TI~
'1 '"WB JaRço J.llJJJ,..- • tu 8Wl iNda local.1md& na .Av.
lU.o »ranoo, 40. na.a ÇQp1 'taJ.I

CGC/MF - 32.706.996/0001-41

da. Clau~ula I>: do Contrato Socia.l a nova din~tituição Federa~, ql.le r'~SS.:l

L

te~ a t:tlguinte rêdalSRo:

\191001 D. ooafom1dad.
la d. ~ane1ro de 19l~h

:;:1~:~:~:-::j.~~;::b:~·~:..rJoi·&1Bla9o

••

J.3- A. quota. MO 1nd1rt.dllil'l. a :elaqâo à Mc1,dad. que
l1ara cadD. uma dtla., ao rtloonheoe o prapr1.,.tãr1o.. • não
.POtjerão .ar n.goclRd•• ooll terolt1.%'O. . . . daa!atano1a

CLAÓSULA IX •• , ••

PilrT1a por e.e.n. 'ta do. reaan••oct••" qQ tO'8o pme.renola na aqu1~çãot
~ ~ - O!l administradore:!< dev!rilo ser brasileiro:s
tos ou naturalizados, há mais de' 10 (de;:;) anos

~oment~ p~dêri

f!

a

~uÕ\ investidu[';l nos

na

ocorrer depois de terem sido aprovados pelo Ministério das

~Z

municaçõn.

CLAÚSULA ~ - Ficam ratificadas todas a.s demais éla~sl.lla5
não alterados pelo presente in:,,;trumento.
E, por estilrFlm Ilm tudo justos e contratados" fir~.'lm o prc~cntc
lntltrul'lll!nto

étrl

04 (quatro) vias, para. um' só erllito. juntameontel::om ns

testemunhas abnixo nomeada'S e assin:s.das.
Itabaiana,

01 de

-d",zP:mb..o

de

1966.

14-

c:\rgoo;

duas

liô

C&lIU

~e mort. ou 1nt:.rdi9~ de

UJI,

10.

8Oc1011 qUOUe-

~~t.::r;8i::=8b~:;~~;~~~1:'~~:;-.1

coubeZ'J

15- O 1111O da t1l'1la eoc1BJ., e.rã uord.do p.lo OÓt:1o ~~
00 Pal.1lO :JJU1Tco OOBBIU1!O, C2 tod!l_ o. atos nlltcell~.
.Pfra a boa ad:n1.n1.e'tza;ão da ttlIJ)riI. ., em ju1.1o ou ~ora
a.1,. ticando· vedR.do o uso !]a IJUllUl p8Z8. alltnU1'tOB aJ.!1t108 a DOoledslj" :ficando o ooc10 que :1n1'ring1l." 'a:ta c1àj!
8Ula responeaTel 1ndirldualment. pilo ato,
~6- Â propl'il!ldada, A d1rcr;~, gerência, cargo" d. chefia
a! •••80nIlllJlto • 881J1at.nc:1.a edtt1n1.t1'8t1Ta aàm8nte : .....
%QO a::r.erc1doB por bxuB11vl:ro1J ne:tol'l'
•
1.7- llo t1ra de cada ue:r61cio .,.:ai J.eTSDtado 'W1 balanOQ I*. ral, para. ~tl1.to de np~1l.r;ão de J.ucrcul ou p:reJuiEO. da
.acledade, 01lJ gwUa
d:latr1b'l.d.QoD entra 09 quoU_
~"'::JproPOCQao do num.ro d. quo-:;a* pelo. 1l0lmOD aulta-

_,NO

la- Oe came não pfnletoll, na ~r••ent. contrato, aarâo reJOSÉ

CARLOS

MACHAOO

,

eo1.T1dos de Gcorào com. 08 ci1l!posit:1'YorJ 10 Dooreto' 708
11. "lO d. Janeiro d. 1919, qu. r.gt.Ü.& o tunolomm.n:to '

da. lIOcledad•• por quota••
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A$a.O,A~Ut o,:,~

ae

..-ri: (,.;( .,'~

~SJ:Le1:ro

I

.::
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locolirlUUfJO ao l'{lía, dcouo quo. pl~r:~ tmlto,
Jl1~ onto~'r;uc concc.::mêioc on IlQl,rlirroõoLJ,

dt 1913

dCl.'nl

~ t:. -/;(".'r.<~.,r

o GOVr:l'~l'J 1'"
PCltlOJl()Q,

~'~liÜ'l:'w_'ll'~(",_' c;-::plOl.'~l;J.· n pr.oprl1.;t~nt:.u cOllloi·c1.nl. :

ll-;:
-

.=.i:.~:;'.·:'fo J;j:J!'ld.J.'o : - J. f':oc~i.r)(k~l~· tem o::;; (101.10 f'tOQ com:·~ii;ut.ivo;) arqutvmloo 'nu Junl;" vow:.n.·cial 1..1.0 ~:otndQ 01;! :::.,~

rio1,-n2 40 ~ 7J/~}! 1:1,1 '1.o.01."/J ú
ó~l'viço (lo·r~t{lio(lir\Wü(.j(·~nlt:,,,;i.úi.o) Cll\.

concooo:tonni·lt.l rl-;:
Al'uonju, ncotc N;"
'tud.O" pelo l.lOOl'C~O ~(2~Gl) do 14 dI) l.couto do 19'1J•
c:lpo

.l:":'l'~':ir"_~~~ :- A o::'OCU(j:LO doa IJorviço:J U quo 0<" 1:S
~n10 ~e:rntU1do

- .!JL~JS~Q...~L"E liÁn<;O
. CGC

í01'0 caLo ulrmmlo, obctlccct·ú~ rwmpru r {\ loC;iolllQ(.O C:ljll:
C~íicã quo ,n,',;cr 00 (Hn:vJ.çoo ao l.'~L~iodirU::lÜo. ViCDllt10
i'j,llm c(lucacin:)nin, c:l'.,vlco3 c p~tri.ot+coc.
~-;];n:o Te~:eciro :-':ar<l, n con:::Jccll!tü~ do ocuo objr.::ti-I
vop,,::: ,:.ooicdmJ.c pOdCl'O, inatnlc.l' cc;f;nçoc3 rudiodii'umn'an,

_I

campOs

m"A. -

13 079 397/0001

l:lcrviço oCljlncic.l do UÚlJica. .ruJ1C;iol';~~: o.hrlr cnr..:ri1;~l'ior.::.

t.'{;cncioa ou.. oucuro:lio, ~J\l qu~tl(i.I.1.<:r lo(~ul:i.lltL<1o <:lo ... ui".

PRDSBIRJ. AIJ211RAIiM COllTIWlllAL, pnral
aumonto uo -enp.1tc.l 90c1.o.l e re-ostru
1;uxo.ção ( nove. redação ) l1ara o con:

~.\

.
t:t'ato Doo1a.J..
'!yGUsro. JJO rrJ'lDO FR.ÚrCO, brasiloiro, naturo.l de LaranjeiraEl,
Estado de Sercipe, c(lBâd.o, 1nuustr!al. C...'P 004 055 745" CBJ:
te1rn de 1dcnt1~e 1) 440 ( Instituto CnrlOB !!on.z8a ), re-··
81dente , 40Ul:i,ci1iad.o noeis' c1a.c.u.G, li Avon1,-2. Barão u.e iforo6

.1m n2 agOi rtl.LTEll UO PJU.DO J:'U/ürco SOiJ.:n.Ho, brnoile1ro, nntu
ral de Ara,caju, .E:ó't'c'ao de Sorc1po, coond.o, :ln.lustr1~, C e

F

00, 685 395, ·cort.1ra

iaont1anae

uC

li!!

97 649 ( Inotitutc _;

Car1.o8 :t.'enezes ). reoiaente e CLomicilia....o nesta ó:i.crado,' ú Aveniúa Barão ue~aro~ n2 290. JOAQUUl SABJJm nIuEmO CIUI.-Ibrna11eiro, natura1. u8 Azoaoaju, EatGdo cie Sergipe, CQÓ~
do, 1nduatr1al, CJ.'F 002 629 355, oarteira de 1denti.....uuu
n2
1) 664 ( Instituto' Cm.los Menezês 0), resiaente e ·a.~llloi1iauõ
neBta oidaüe, ',; AVGn1~a Augusto MogrlArd ~ 2Í'!f!.j FEmt.umO~'
]UlAL VIZIRA, 'braa11eU'o, natural 0.6 Capela, Estauõ na Sorg:1....
~e~ oued.o; ,quim1co ina.ustr1aJ., CrP O;l.l 153 '675, oarteira ""ti
ia.entidad. n2 ,,1 4J1 ( Institutv C::o..100 ~e~czeo ), reela.ent""
• à.omic1l1e.dÕ na Usina ..I:'rov~1to, . municipio no Co~o~ar n'l;lstal
oSlI't.adO - t i
ANTONIO ,FEmr.nu.uO 0.\1.11'00, bre.silEliro, naturoJ. u.O
llll%'olci, Botado dO'SOl·aipO, caoadõ',''bcnçnrlo. CEF DOi! 49840:>
cnrtoix'a de :Ldontidna.e 24 609 ( Inot1tu.to, Carlos UeneZ&9 ),/
r •• idem';' e e.olll!C'il:LD.<lo ncst a cidad.e á nua ..uque d.e On:d.ab _
n~ 289 ..; mucos S&.:1:05 0U01'IG'i'J.5 uo. sooiedade ~ELJ:;,,;r:;;:ÃO .11 _
uE 1U.FtÇO IJruA., oom sene á Ruo. Clnuuio Bq.tista ~2. na. 0140.ClI ue AraoaJu, .~otnd.o 118 SeraiptI, 1nGOrita n9 (,;D.a.a~tro Cerol
,~~tl·1bl.:intes tiO Uiniotório uo. Paz,anuo GOb, ns
.
,t', '13 079 397/0001., rooo.J,vom elO cOJliWn c.oordo a litetuar a :;lr.s
I.!~ l'Rr,:r::I!tl I 111toZ'o.;ão (.IA SIU oontrato SlQOiQ,l. OQG:O õ.

m,

..

~(Jnt~ o

oGlltc.l

80oi~

di maia Or9 900.090,00 ( nov,,2

~ontoá a1J. oru••~óe)1ll.41oInt.&.c"1agão~.ma1ll:900.99º.~1

'", tl;ov~-;;o'ntasti'11-) "'quotas;' no voior~C:L'G 1,00 ( -hum o~
zo:LX'o I oc.dc. uma. ~com eS89 D.umonto, o, capltnl social
quo
ora.-do"Cr$ 900.000~OO ( novecontos mil cruzeiros ) paBa~ n
ser d.e Cr$ 1.8ÓO~OOO,OO ( -hUIll milhão e oitooentos, mil e~
zeuoa- ), :rcp:re:sent&o.o j)o"t' ~.eoo.ooo ( hum mUhio e o1to-:conta0 t:l!.1·) quotas no valor (LO Cr$ 1.00 ( -bum' c:ruz:oiro)~
oada UDai

..

::5) .. Concordom. e:xpr.esDâmcntu todos os Elóe10Q quo o Q.umen~o
dA ctvital tld CrS 900.000.00 ( novco(lntoEl mil cru$oll'OG- J..

noja totBJJll,cmto GUoacri.to pelo sócio AUGUSTO uO :t',ilAJJO PIllJ.l'
8, :1nto;;ral1eudo pelo mosmo na fó;nna.'l:ldiàn~e indioau.aj .

.Q.Q

õj - O c~ent(f de cop~tnl ãe Cr$ 900.000,00 ( novocentoa I
mil OruZ01J'.'OB J, óra ncordE',do 'entre 0& sócioo, "rlÍ inta-I
urn1mGnto subsl!r1to palo sóoio ]\UGUSWO »0 PR!uJO PlU...;CO
o
inteeralisàc.o da sO~1nto fôrma: OrG 450:'000,00 (quatrooo,!1
tos o c.1ncocnta mil cru~cirOG ) nDcto ato, 'om mOOCla C01'"1"9l}
te do .Pa!s, o 00 restantos Or.$~450.000,00 C quatrocentos é
c1ncoonta mil cruz~1ros ) até o prox.1mo dia )1 do Janeiro/ l
ele 1975; 6DS~, o ,sóuio AUGUS'.rO DO l'HJIlJO FiU.....CO que já ero
pDGcuiaor de 500.000 ( quinhentas ~il ). quotas 'no ,valor da
CrS 500.000,00 ( -quiflhentoB tl11 cruzehoa- ), ~icaá cOon
a nova su1,)scriQâo, óra ncordadà, p<>sOuldor dê 2.400.000 -/
( hum milhão e quatrocentGS Q:L]f ) quótas,no valor tOl<l1l C1\l
Or3 1.400.000,00 ( -!ll.Im milhãc .'q"otrocontoo m11 c'-'>.o1-/
roa- ), !!li OQ deIi1a1a sócloo, oom (la ~osmas quótas, d.o que j~
erem

.

CIJiU'SUL.\ IV' -

O ec.J?itõ:!.~ Sociu~

.

é .i o Cr'~, 1..aoo.ooo,oq - /

I

(.-lnun milhéo (l oltoccntoa mil Cl."lYi~OirOC- I, roprC9cnte!(J.o
por 1.000.000 ( -hum milhÍ;ô O oitooontolJ mil... J quotco },IO
volor do(1.~ 1,.00 ( -llt!1n c~"UzeiI'o- ) cada UJJ1U e-afJoim. d1;;d
tribuiuc.s cnt'ro ~.:J cóoioc:
.
_ o oócio' f.UGUS''cO vO pJJ DO FJiJ~!:CO com 1.400.000 ( -bU'.J\ 1l!1
'lhão C cuo.tl'oocnt~-~ii:)-qu~t~lfJ' no 'vr.'lor total de Cl.-:~:~
6

6

lI'e'tfft~d' '~u.1o~dof

~~~

IIl:... A dUl'::::";5.o eln ~ocicdado ó por prnzo ilido-/
tcnnb-n1 do, óbscrv-...udo-rm, quondo du auo. diCloolução, oà ._/
prcco:I.toa de::. lc:i. copc;i:rico.
'

~osElUidorosi

JJ)' .. ')" ':f'~ de ton1á-lo %Da:f.a explicito e mÊÚs consentaneo /

oóm a 'lca!slação 001 v1gor, reoolvOQ. todos os, sócios re-eBt1'\1turar o oontro.to social, dondo-lh, noVa, :redação,
como
adiantl:l é ;indioado,
alterelJões óra 'acordadas entre os sóc:1~ so;;u.1nto red~ciio, a /
':fl~~~f~~te entrará: em vit;or depois a.e àp:t"Ovaa.a pelo or;.,
gno competente d.O GOVEll:nO Foderal.
],i) - RG<llizadas' UG

Oá, . o oontrnto 000101 passa n ter

i'r:.7.';i~

Cl,;.lJ~uLA. I

- A Socied:.de girará sob a ~a.zão 800:1.al 010
f'o/l4;;:'~ J1 IJ:I:: t,';.A;.tÇO m~ .. ~ tend.Q Bode e t~ro mi oidado
Ã;;j.C~\JU, no Estado elo Sorcipe.

T,l!;lie

CL'.~;~Ul.A II .. A So~ede.do tom OOlCo) ob~et1vo a ()XOOUQ~O do
O(Jrv1ço4 '*;,. radiod.1tueã.o nonora. 0\1 ele tel.Qv18s.o na o1daclel
tI,O Á'.l/o.CUjU, no i,~:.;t:'tlo,ac :~Ol'(:;:i,jlc'!, oU ~III tlUniuqufJl' . . 'h,'b13

C1"O 1.400.000,00 ( -hun milhn.o e, quntroccnto:J mil crm.o:i.roo- ),
- o sócio ;i.J\l.'l'EH JJO J!IU,lJO ê'j[i,IH:O ~;ODJ:Jjmo couWDO.OOO ~'i
( -duzonto;:t;;;t; -;Li~}~t~~'~l~~J.ortotul ao qr~.

Or~ t30.0~C?,OO· (

:'l1Ur.Ól"toO'C

~\ÕJ:lnt:"\,IIl11 Cj1.l.:f,o:i.l'orJ- ),

- O oóõiõ JOÚ;IIlfl ;,~::!~Tt;u jlrJ~}~lliº~!I.~V1'::; com 100.001J t-ç,'_lIl
lilil- ) quótc.o, no vnlor toLClJ. {~O drO 100.. 000,00 (-cem !!lU

''''1J 'lJJi}lioo-

),

'-)~ 9O~~~i1jlj:TJ.HIJO t.:AGm.I~y.;m.:p1:!)

.

oom 50 .. DUO (-cinIIU(;nttt I
~:" ;_~quótrlf.lr no Vll,lCJ.· tota,1.,du Cr~ 50.000,00,< -cincQC!':;

~1/df~1.cirOll- ) J
..\H'..'OlUO l?:~~~1.;'.tll1() Ci.Tlt'IXl com 20.000 C -vlnto lI111.)
quótas , no valor fotal do qr.;.; 20.000,00 l vi:rit(l mil cru-O.
zoiroD' ) lo __

;~; '~io

1,j:c.rr.~rE'.fO rrimeiro :- A responsab:Llidade do codo. tJó-~io é/
l"l'i:.dtnda até, o v810r 0.0 'total do capital; social.
,
I.t'&rflero.fo SCr-:l.mdo ;- Ao quotoa ro:pJ."o"eontativas do cnpitaJ.
:social, são i.nd:í.ViD~Veig e,' para cnda Umu uelll9, '8. Soo±~-:
(10.....

0 rocon:hece apenlls

Ulu';:"SU!..1\ V 1-' E"

UUi

ve~<ldO

úniéo proprietá.rio..
O ingresso na Sociodnci.e a 'p6S0ÔOS

jur:í.dicaa 8 cst'l·cn:;e1ras, só podondo na.lo. ser ndmiti.d.oB,1
brasileiros nato~.
'
OIJ:üSU1J\ VI :- .Ao quotas roproscntf:'.tivas do capital 8001cl~ cno intrCDsi'ar!veis, inaliEJnávois I) in~uuc:oné.ve:ia,9..i:
.reta ou indiratumonte, a est.L·~e1r08 8 a posaoas juriu.icr;.s~

CLWSULA, VII 1:_ Na hip~te8€1 cie qunlqu.. ::r: dos nócios deaa'-I
;imo tzoi:'.1lsfGrir B to~"Blidoüo ou parto das quoto.a quo pooauir, terão pre1"oroncio. o.booluta po.ro. Do DUO. a.quisi~ão os
doma.1a sóoios, &00 qua.i.o O cóc10 int~raB!3ado doverá comunicor oun intençõo por escrito.
'.!~~..-9_~~~ 1- O Dócio intoroocndo em oadezo ou -/
vender suas quotaEl, do-verá ooncedor aos demola, pOJ.· aacJ.j
to, um pràzo pura reS,Llosta, nunca inferior a 30 (t:li"inte.)di.....
ill!&!-ai'...Q...§2w~ :- Uêl.fJO maia dQ wn 'sóoio deoojar adquirir as quotas, El. aquiaiçnc: será feita po'r e~es, na propoE
ção t1rata d~ quantidade a.e quot,ae que já poeeuirem..,
CLAtJSULJ~ VIII -

ocorron~o o falecimento de q;ua1.quezo sóc10, n Sooiedade nõo se dil3l:õolverá, pl.'ocedondo-se, então;
n um Bô1J,anço Gorol e pBJJDIldo.. se ao herdeiro, ~u hardeil'oEl I
ClO .Elóoio :faleoid.o, o v&~or
seu ~8pitDJ. !30aial, oona~
l'nndO-80, tombem, 08 creditos ou debitoo quo pO!!lou.a no. S..2
ciedade, . e o lucro ou PfcjuJ-zo ~purbdo ató O ÚJ.t'~o dia I

na

do mês em que, tiver ocorrido o :t;oloc:tmento.
rc.r[';'~ :- O VO.,l.Ol' to1;:gJ. do' q,uo f'?r deviuo, FJor~1
paGo nos hordeiros,. oU o, quem 00 üiro!to;: nn s0.3Uintlj fo.;,:
Da.: a) 20% Cv1nto pOl' conto) do total, d.entro da 90 ( -n.:.?,
venta- ) dies ti contn;:, da (lê.ta do f.ti'loc:1Jlh.. nto, b) 00 l'CO'\t~~lmu t oitenta r.)r cento ), em_ 12 (d.ozo) pfoOlJto.~õuo
.~cnJni~~> cl.â 1....0:0ual vc.lot" o consdou~1vllS, Bem. jU:í:'OB. vcncon;""ci'~~~riL1o:1.ra 120 (I!r;?:nto e vinte) dias a. cor:tnr
o.c,·'i;;;~,"d...8. tQ1.&o1mento e ali demais no meêmo dia uoa m9S0S BUb-'

ta

·'a'"u1{rlW..

I

•

'C1J.USULA IX t- Â Sociedaüo será administrada por um Elácio
C;8zoentlil, 110 qual B~O conforidos mc.plo~ o plenos podorl1s /
pa.ra ~rat1car 'todos 08 a~\Õos no:rmoia de ~dm:1nistzoação 'u ~
ranoia, na defesa dos intereoses da Sociedade,:; em 'juizo /
ou tÓ2'C dolà, sondo vedado o UGO de. razão sooial em quaJ,..:.
quer aval, t'iança ou go.rc."1t1a em f'avor ao torC'biroa.'
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l'fll'i!,prç.:ro t1nico -:-

A Sociedade pOdará 1'020:::-00 reprcGtlll-1

iF,{é'hte

tar, em. juizo e fóre d9~e. por procurador ou procuré:doreé,
Q8 quaj.a terão OB. poderes que foram f'1xl1doo' noo .rospootivoe 1natrumcntoa tlEl r::I.lIDo.ato, senu.o qUI) tais proouradores,
deverão ser, obr1rsa't?rj.e.llcnta, brcaileirQQ natos.

dõmuniço.ç~M _ Portar"ia 2 .390 de 16.X.1974 e a de'
cOJ'llpro;nçâo ji.in\o -~o' f,;C':'::DENTEt.. - Proa. DR/SDR/BA
4; 161 em 19.Mnl"ça.·1975 ,) -devido.mantlS resr~trl1do..8 arqui'!'\
. v~~a .na mesma. JUNTA, sob n Q 1 760 em 1l.Dc%em~ro.l97:, ]
solvem dl'l comum acorda, !1. ~fGtuo.r 11 p'rcsente aH.l!r-a ç 30
( SEGUNIM ) de seu eontr-ato $oeial, como a !U'Qult"2 a) - A Sociedade, em 24 dfl Jo.nei ro "do 1974, ploitqiou ~

n1

v~dn

execuçno de

(' trois ) v(J2l0e o mo.1or salário lllin!mO' v1I;ento no .i:'a1G. ~

u,m~serviço tl~ r-ndio~i"fusão 50no~que.n

c,la mod,ulada (nlY, na cidade de Ar-acaju, Est&do de Sergipe fi.El~~_3..~/.J3~- llC" DENTr=L - Dolcgncia. do Rio -:.Proce=.
80 nll 40 314 r compromf:lt.cnde"":.!>13 llcumpri r todo.s as normll.!I
legids fi inclul!live,aumentar o cap~t.al eocial de Cr$ ••••••
Cr$'200.aoa,oa ( "duzentos mil cruzeiros- ) "dl!trr\:.ro do -/
pra%o dê 180 C canto e' oiiontn dia8 )' a contnr da. data dCl
publ Iellç';O do" ato de outorga";

êuusuL.~"XII - O &1.0 social coincidirá cem a Ema c·1vil. I
Anualmonte, no dia 31 do .Dozembro, fJorá lovantado um IJa-/
lenço Gerelllnra apuraçio dos rocul'l:odoo do oxoz.oc:1.c:i.o, oa
lucros cu.preJuizos u,Purados" !lcEU'D.o et;l 'titulo próprio I
na Socigdode ou serão dividia.OG entre 09 sóoios na propo,!:
ção d.1ret~ da quantldúdo as quotns que posauirem, ,oonf'o~
mo :ticar resolvido, na oportunidnçie, por uecie9.o da maio-

b)--' O 'Dl."R10"OF1~IÃC D:A-utJi1i6 (SDe.1 ... PartD.J) de 19 da
Uarço d~ 1975 public<l. a PORTARIA 247 ( 12.Llnrço.197S ) do
t:xmo. Snr. Ministre dll!l Comunicaçõe~" que outo.r-ga .. nOla"
$ociedadl!ll o direlia de instalar uma tu:taçÃo de radiodãfu-

.ria tlOO qu,ottls.

SerÊio váli.:ins q,uulaquer al~grsç~eB \,&,00
~~t9 Contrato, desdfil que firmadas por s~oios-I
quo-t1at39 representando fi malori~ do onpltal Boola1.( Lei.
oLAUSUL/I. XIII :-,

~~_onorA, em r"r.Jqu"nC'r;"-;;o,d~h~~,. polQ que

SI. impõ. d. I
lmadiata, o aumento do capital so.çJ~l_dJ:I mais Cr$
.

4.726 - 1,.07.1965 - Arl2 :l8 - inciso V 1.- .
só poderá. sar

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

r

-

contrc.to social

na

I In : l doa

I

CUlUSULA XI:t- A titulo ue upro-labore" O sóc1o-e:oranto,
;;;;;;bern nienaalmanto, uma :lniportnncia aQ.uival.anto o. 3 -I.

OL."tUSULA XII[ :-. O

ól. .-quivildos

19~dm_~.!-~ I
alteração c~t;.~-;;~··C' ~;~~. ~;~o-v~çn.o ~i;:n;padllm~~~~fla~Ji1.

Dooio E:!~T~R ,LIO !'llADO ·PllA.:CO SOnUmIlo, d1sponead.o tlo prat'-

e,...·.. ~..·

e

rtlgis{rRdoll

DE SERGIPE .. sob nO 48 flm 10 do Jllnoiro de

C~USULl~ Z ,1-. Pico. investid.o no oargo de oóoio-corante o
ta:r

_ .Setembro de 1989

õ;"f"2"õo:oõô;õi-"c "~duze~t;Ji'"~i 1

altoralJ.o/

~r-uzei ro~~-f-~onro'r-me com-

pr;~~so- asswnidoj

~ré~é.Utorizn~õ.o0.0 óre;ão competente ao Govorno Pu':'
a.e:ml.

c) - De comum acordo, todos os 'SOOIOS QUOTl STAS, aprovam/
que o ~&rorido aumento, seja $ub!lcrito na totalidade pelo
coeio quothto: A~~USTO DO PRADO, FRAfJCO.. ·quo n~lit.e ~i.olin •
i.egralisn o Il.urnent.o do capital social do Cr$ 200.000,,00 ( -duzenloE mil c'ruzeiros- ) em moeda cor-ronte no

CL!:.USUL\ ~:...

.z:ara diJ.':im.1r Q.ua1oqu~r tUÍV1tl$>-B sobre o -I
:Q~lf~~ttt conh'oto, as aócioD olocsi:l O Pôro de. Come.roa etO

..A;nc)~U3J!.Ô'.(jlBtt"QO Ile Serü 1pe.

N~

Z, pOJ." .c;::;1'J,TI.r.;:,:

t.8Sn.~ JUSTa:~

Par".

E "AOOlliJI.u03 t,,2

l!Sr q.'~,..~A.do9 oasinElúl -;-;;~oenta in~t~onf<o .~e ClJ.tbraoâo!

d) - Em ri1CO do procedimento. s4prn, impõc-M a 'nltoraçáo/
da. clausula IV ( Capital Social) 1:1 manHdo.& todas a6 dêláS.~l;;usuhs, cama a seguir- se trnn~eréV:t

oontra.tuel, or18inal tiutiloCro.:Ctldo o 4 (quatro) vias em.
.xerpx", pare. um só efeito, pElrante as dU<tlB tMrtemunl1aa
Ab~o"nOOlaadlWl EI'e~(l.ina.a.aa.

6&~SUL!l I
~~ISlíO

: _ A Sõciedade 8i rGl."râ lIob II.' rAzno .oeJa] de
31 DE /.1"Rr.O LTDAI1,' tendo Bode ~ r~r"o no. cidade
cft\zMJACAJU, ~o Estado de Sergipo.

'!aLAUSu'LA 11 : _ A Socicdndo tem corno objl3tivo a oxecuçno/
de sorvi'jos de radiodifusão sonorn "eu do tolõvisâo na cido.da do Ar-llcnju, no Estado do 5MBipo. ou om quaioquer o,U,
tTa-s local id"dos do Pais, desde qua, para tanto, o Govel"'nq-'i:f'edarnl lhe out.oretJa concessões 'Ou permis:3ões. podendo, p~r~\
ielnmente, cl<ploro.r,a. prop<laando. cemeT'l'==i.:l.l.
~7.

filr;lcr=\~~ :- A $ociadade tem os seus atos constitu=i:ivos arqui.vi'\.doS; na .Junta Coraercial 'do ~stado ·de SeT'gipo ~~
n C 40 - 73/72; am 10.01.'73 e concessionaria do. corvl;o de tAl),

dia difusão(hlovisno> om Araco.ju, notlh E$h.do,. pelo Oec1""u
to 72.613 do 14 de Agol:lto dI:! 197.,3..
I:::::

.en.rn~.âQl:.Yn.a.2 :- fi !lxoeuç~o' dos ::lorvi;os ll. quo so ror oro
ost:! Clau!lul~, obodaconi sompro" fi l!'!gislnçno or>p~c[ricn quo

_ lili!ll!!.Q....ll:-DE !,I,\RÇO LTDA.

r0!l0r on sorviçon do rndi:oclifu:3Cl.o 1 vinllndo rinn l'ldllC1l.clanéllo,
o[vicos a patri~tic9S.

~22 197/0001-09

SEGmJDI' ALTERAÇ~O CONTRATUAL" pari"l./
ll.umqni-.o do CAPITAL,. cem ~odIr iCi19~O
no m~ndo 50ciet~rio~

A!1.!".ll.!2HLRQ_e!i1I!º_El!~NQ.Q. brn:'l11rtl 1'0, nnturnl drl/
L~rnnjl'lir(U:1 (SI::), c/J.!1ado, Inrludrln.l, CrF 00/" o~~ 74~,

Ol\,t

leito do identidade 1:3 440 (lnsUt.uio Carlos Menezes), reGi
dente e d~~ldlindo ne:o;-t.a cidade !t Aveni'da Bei,ra Uar 2 1116;
~!!O

PRADO FR~Q.ê!iU.illQ, hrasileiro, Mtural de Ar[J,
caju (SE), clI.l;ado, industrial, CPF 003 Gil; 395, ond,oire. do
IdflflHdadB 97 640 (Instituto Cnrlos Mcno::c:::), rO:3idento e /
domiciliado nesta cidade, á Avonida B3.cão do r.laruim n lli 290;
JO.VWII.I SABI~O R'-~E1RO CH:.'JES, bra§ileiro, mdural do Arncj1
Ju (SE)I indushi>}l,' CPF 002 629 '55, carteira do 'identidade 13 664 ( Instituto Carl'os llcnezl"IS l, re~idonh fi comíclIh.do nerd;a cidade ~ Avonida Augustd I,'aynard 222; ~!1Q.Q
CABRAL VIf:IRA, brasiloiro, natural do Capd& (SE), ct'1!lil.do,

quimico indu~tri<l.l, CPF olf 15S 675, et..doira de identidado
21 437 ( In~tit.l,lto Carlos LlenozeI!l ), ~êsidfJnto e domicIU.-

~ Usina

ProveHo, municipio de Ca~ela (SE) - o - M!!..QNIO FERNANDO CAMPOS, br-asileiro, natural dê ~lllroim (SE), C,i
.cdo" bancario, CPF 002 49a Ú~S,. eade.ir!l de idantidadw n ll
'2.4 609 ( Instituto Carlos "enezeg ), r"l!sidente I!l domlclU ...do·no.ta cídildl!l :.. Rua Duque de Caxias 289 - UNIDOS sóclqs /
QUOTlSiAS dolo Sociedi'ldf!l do Responsabilíclade Limitada Ilmill
·t~~';U' De: MARCO LTDA.Il, com Al!'ldl!'l ;. nua',Claudio Batista 122,
,(tf.\. cidado de ARACAJU, E6b,do de Sor-glpo,. Inscrita no Ca.~ Goral de Contdbuínteo do lfinisttido da Fazenda lob
~._"V
n l 13 079 397/0001-09 e com t:(lU~ atos conal.i!uHvo. T'eguhL

.

:-

f~.:.r~
Par-a o. consecuçno de sous objetivos, ti..
Sociedade Dodorá 'in&to.1D.r estOl'i'Õl!5 radiodifusorlls, serviQo /
· e.peda.! de lIlúdc! funciond, nbrir •• crÚ.~rio.: aa_nc1a. <ou
lucursa.h, f1Il1,qualquer-lóc.lllido.dfl do P."la.
CLAUSULA 1I J z: • A d4raçno do. Sociedade é por pr..z:o ind.t.r.in..do, observando-n, quando dI. .U& dhaolu;ão, OI pr.e.llo.
~a lei e.pecjrica.

CLAUSULA IV

I

-

O Cllpital Soeia1 • d. Crt ,2.000.00Q.OO ( do"

.Uhãu d. cru%tliro. "

Ihõ.. ). d•. quota. no

rtlpn-nntado por· ÃI.OOO.OOO ( doia tIIl'"
valor de Cr-~ '~;OO ( hu. cru:te1ro ) cada

u•• ... alim diÍltd6uídaa:t

~ ~~clo

.

PR/~D'Q

AUGUSTO DO
F'RMICQ 'Co'" '1.600.000 ( -hUM milhão
• aeI.c.rite&· mil- l quóttl!l, no valor total d. Cre.·•••••••••••
Crt 1-:600.000,00 ( -hullS rfli·lhã o • aehconto. J)Jf e-ruz.irol- ~I
... o socio f/At..TER DA PR~DQ FRANCO SOtlnlNHQ com 230.000 ( -du-/
zenb,1 e trinta m11- ) qu~t"'ai no valor total de OrO
Cr~ 230.000,00 (, duzontos '0 trinta mil cruzeiro. ) j •••••••••
-

o

.ócio ,JOAQUIM S/lBH!O' RIOl:IRO' C!fAYES com 100.000 ( _ cem

I

mU- ) qu~h. ntl, valor toi.al.de 'Cre 100.000,00 ( -eem rdI cr-,I,l

zelro.- ) J'
• O .ócio FERNMJDO CAORAL VJ::PIA, com ~O.OOO ( -cinquentn mil)
l~lJ'l-t""'tm valor t.Gtal d. Cr~ 5D.000,00 ( .ci'ncoenta",U cru-/

z.rro~ );
~ o ANiQf'lº El:'Rt-JMlpO CM.1PQ~, com 20.000 C -vinte "'11- ).
quota. no .".lor- total do Cr-C 20.000,00 ( vlnh mil cruzeiros)

.•.-

_._._._._._._._._ _._._._••

''',lJ'~.-.:-.-.-.-.-.-..;.::;
PQroprl)rg p:tmS)lCP.,=_o" respon"übilldade, de ~tl.d .. sócio.
11lnttada .. te O, valor dq' total do'c.pit.... soelal.

-r

pnrnareCQ S,CIJndo:- AI quotK'. rll'llpro~.nt.UYas do capita.
socl.l, .~o IndIlIiaivél. e, 'pare. cadr! urn ddas, .. Soclodf
do rGconhoc~ apenu um ~nico proprll!l{~rio.
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~-t-

E· vedado o inCreuo

n~

t

Sociedade .. P988ôaS

Juridica.• • Cl.'lnngelrnh só podondo. nela ler admitidos,
~ra.jhtro!l ~.. to..

Antonio fl'l~n&ndo

CLAUSULA VI ,:- A. quot... 'nprosentativ•• do capital 'Doial 1
ano 'nt.rnnBl'orfvol., Innlionó'vah • IncnucionlÍvolo, dlrota
ou Indlr.tnm.~l•• I!I. Qft,frnncoi~o. o o.. po...ôas juridicnG.
&b.I\USULI\ VI1

1-

_~TELEVIS.ltO

No.. hipot~g(l de qunlquer doa .~cio. donejar

cgc

trno.ferir ,& "totalidade ou pll.rh dll..l5 quotAS que pouulr, I
t.r.o pr.r.rencla _holut .. para .. lua aquisição OI demo.ia.óclos, aOI quais O .ócio inbreu.do deverá comunicar. ou.
Intenção por ••crito.

prazo para rUpolta, nunca lnr.rior .. 30 ( trlnto. ) di-

a..
r'rgrrn[g Segyndg ,1- Caao ra&b do um .ócio de.. jar adquirir
a. quota., a aquiaição .. rã feita por ele., na proporção dJ.

rátll d.. quaritl9ado de quot... quo 'já

pOliU

irem,

CLAUSULA VI l , 1_: Oc~rrondo o h1eci.manlo de qua.lquer .óc[o,
a Sociedade nÃo •• di uolver~~ procodendo-••, ,entã.o, a um
B-"lllnçQ Geral e p'aeQ.rido-ae ao h.rd"~ro, ou herdeiros, do I
.~finte falecido, o valor de nU capital Gocio.l, considera~
.~&., ttllllbom. o. ~r~ditos oU d~blto. ql,le pos!:ua na, Socle.dUe) e O lucro o~. prejuizo apurado .. t~ o ultimo di. do rn;a
~e tlvtr oco~rido o r.lec::imonto.

~"'rl'lfQ

UnjQQ 1- O valor ~Qh1 cio que r;r d.vido, nr~ PoA
ao ao. her,deiro.; ou a queM 'de direito, na '''Buinh r';rmn:.) 20': (vinte por cento) do' tóh,l, dontro do 90 ( no .... cnto.)/
dl .._ a oonta.. da data do falílcimcnto; b)ol r•• tllnt"5 eo% -/
( oitenta por cento). em 12 (dozo) pre::tações mon.ah do
Igual v.10r e conoocutiv••, ,om' j~roa, vencendo-se .. pr imol

.

;:·~:~·~::~~:-~·-:;~~:)·~;::-~-~:~::~·~:-~:~:·t:7Ir:~
-.:~~~
Q

as d.mAI. no másmo di .. 'dOA mesu

'UbSllquent1~~..2~" l~

a.drni~iahad& p~,?i~'9

CLAUSULA IX 1- A Sociedade ser;'
geronta; ao qunl .ã o conferl dos amploA e plrlno!O poderos pnr;Pu\icllr t.odos oa .. to I . norrnD.h de admird_traçio .!_ V.ron-

eia nc. defosa d~:;- lntcrecses dn Socfedade, om juizo .ou r~,..
r .. '~t'le, &cndo vedl!'do o uso do. rnzno sociD.l em; quq.lqu or -/
aval, riança ou eo.rantia om fa ....or de hrceiroc.
~...lJ.o.i.s;.g 1- A Sociedndo podera fazer-oll r(!prcoonhr~
.!lI JLJ i 70 ou r~rn dole, por procurado.. ou proeurtl.doroc, os
qunlll tcriio 013 podorol:> quo fornm.f'lxodolJ non ro.pocUVOG /
Inatrument.oG de mandaio, SfIntlo quo 'laia procuradoras, devorão ..,r, ob-;laaióriAr.'ienh, brasiloiro5 ndoe.

~ t- Fica InvfIIstido no

de .n~iA o ~Ó
cio ~I"LTER DO PRADO FiFlrJCQ SOBRINHO, dispanoa.do de prestar/,
Ci\Te()

cauç.rto.
~- A titulo de ·pro-lo.borc" O sócio-gorente, /perc~bcrá monsalmonto J uma lmportnncia equivnh~nh Il ,3(ir;s)
Veus
mILior.snlário l!\inimo vigente no Pai5.

ClIlUSUlft XI

o

Cam!1'

11 DE NARCO 11D6.

J., 979 '27/CQQ1_Q9

TERCEIRA ALTERAÇ/tO CONTRATUAL, pau modlfJ.
o&ção d.., denomin&9ão 1001.1 p.r. -TELEVa-1
S~O ATALAIA LTDA""

e,ucrn!Q 'PrlmgirQ 1- O eóeio intoreu.do ell! cedar ou vender '.u•• qu·ót ...., deverá: conClldu aOI demal .., por e.cdto,/
UII'
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AUGUSTO DO PA~, br~.J1elro, ndur.. l

d.. laranJali... (SE), c••ada, Indu.trlal, CPF 004055 745, -/
,o.rtelr. d. Identidade 13 440 Clnatituto C,rlo' U"oo:e.' ,r",

I

~ident• • dOlllcUiado n. .ta oldad. á. Avenida

a.Ir.

Uar

nl

-

a 186, VALTER DO PRApO FRANCO SOBRINHO, bra,Uolro, natural
da Aracllju(SE), casado, industrial, CPF 003 645 395'; cart.l
ta d. idonUda.do 97 640 (lnrtHuto Carlos M'.nezo.)~ r •• ldol1

te.• domicilill.do ""ata. cida.do, á Avonida Barão do Uarui. nU
290; JOI'\9UHA SABUJO RIBEIRO CHAVES, bra.eii~lro, natural doI
Aracaju(SE), industrial, caudo, CPF 00262935', cart.lrade ldenti~llde nO 13 664 (Instltufg Carla. U.n.:r••), .... Ide.c.
t. e domicili&do ntlsta cidade á Avenid. AUiuato 'fl1ynard na
222) FERrJAfJoO CABRAL VIEIRA J brasilcdro, natural d. Capela,(SE), cacado, quimico Inductrlal, CP; 011 153 675, cartelr
.d. ldentldlldo n Q 21 437 (Instituto Carlos UenozOl), resld~
1.- e domiciliado na Usina Proveito, mU'1Ícipio do Capelo.CSE)
-e- ANTONIO FERfJANDO CAMPOQ, bf".~l1.,iro, nat.urd de Uarolm
(SE), c&&ado, bll.!,\cado. CPF 002. 4911 405, cad..ha de idftnl
d~do n Sl 24609 (Instituto Carlos Uene'Z •• ), ruld.. nh e do
rciliado nocta. cid3.de :. RUl1 Duque do C.xiae 269 - U~lICOs_!iO
~ da Sociedado do Re~poMabilidl1de Limitada ri ~
natd' MARCO LTD.lI,.
com sed. :. Rua Clo.ud ia Bati.ta 122, .no:s.
~i!i cidade de Aracaju, E$t';.ldo de Sftrgipe, inscrita no Cada..t.ro Geral deO:mtribuintes do &Hnist.rio d. Fazenda cob
nl
13079 397/0001-09 o' com ti~U~ ato~ constitutivos reQ:lstra-1
dO$ ti arquivados na JUNTA COMERCIAI. DO EStADO DE SERGIPE -I
sob nO 48 em 10 de Janeiro dé 1973 o conc..aionária do .ltr-.

fi,

::~:.::_::~~::~:~~::~ :::::~::::_::.~::~:~~:.:::::_E. t.do, p.ll1
lo Decreto 72 613 de 14 dê A&odo do 1973, reaolVom de C.Q
'prl!laent~ a1 ter&9i\o do oontrato .~
01a1, modificilndo a denominl'lçio @oei001 par. "TELEVISXO
ATALAIA LTDA .rI e lI.Helrando tlm eoo!õ'''CJueneia a CLAUSULA _I
PRIJ,IEIRA ( ",,:,milntidas t,adas AS demah clausula.-.) que p~
a& & ter. a u2uinte reda9â:ol
mUfIl l!l.cordo, .. efetuilr ,a

i

,,~ ....' A Sociedade a1rar& 80b a razão .o~i8:1 d•._/
IlTELEV~S1\O ATALAI,\ LTDA.", .hndo .edo e r;;ro n~ eid&d~ do
Arllcll.ju, ES,hdo do Sergipe. 1I ,
E, POR ESTARn ASSI" JUSTOS E ACORDADOS, todo!! oe aocio, ll.ool num o pr;oont~ lnctrum"nto dI) IIJ.
tflrnção contrll.tullr, original datiloc:rnhdo • 4 ( quatro)
vias em flxtlrox rl , para um 8~ tlfoito" perante •• dua.e te_ta
Jl'unhao abaixo I'lomell.da.s e &8sinadü5~

CLAUSUl,.ft XII i- O ono social coil1cidi~á com o ano oi.vil. Atlutllrnonto, no dh, 31 do Do::r:embro, &era levantado um Bnbnço
Geral para apuraçno dos resultados do exercicio. O.lucros/
ou projuhoa f1~urndoG" ficarão Clm {)tu lo propdo na Soeilld~
de ou serão dlvididoc ~n'tre 06 f,;~cio& na proporção direia /
d. qu.ntldade de: quotas qUfI pO,sfluirem, conforml'l ficar tllGO.l
vldo~ na oportl;lnidad~~ por dociião da. ma.ioria das quotas.

CLAUSUI A XII! 1_ SflrÃo v~l idas quaisquer /),1 iernçõelJ dd8 /
clausulea dtlsto Contr.~to, desdft' que firmada .. por .s~cios-quo"
thi... ropreslllntando A: mn.ioria do capital social. ( lo! n Q
6 c?.t~1ii.r,3.07:1965 - Art' 38 ... Ineieo V l.

~L1.~SOg'i XIV 1_ O Contraio Soci~l só podor': ser a1,brAdo / ,.
1;.-=:~" autorização do ~r2Êio compotento do Go .... erno Fod.,Q ,
r&t.

~~~A XV

1_

"nh contrll.io,

•:

Para dirimir qunilliqucr dúvidas, sobro o pr.ll
05 sócios elellom o t.ÔRO Df, COMARCA de Ara-

~~~:-~:.~::~~:-~~.~~~:~~~:

- .... - . - .... -o - . -o - . - . - . - . - . - . - .....

E, ',por EST!\REf,~ AS~iH~ JUSTOS E ACORll/IDpS tO-!do. o•• óe:ios asc.innm o preoentc inGt~ument,o de alter't:l.9D.01

contr'lltulll, orlcinal do.tilo,gr'allldo·e 4 (qua.~.
via!) emt:
·~ero~·, ·po.ro. um ~só o:eito" p&ranh ae dU&1 &r~~éf~:h 9 I
ab&ixo nomeD.da. a au)nlldo.c.
ftJ.:?....t l.._

_ l'ELEVIS.:tO ATALAIA LiDA •
CGC 1) 079" ':l97(OOQJ- 02

QUARTA ALTERAÇ,'iO CO!ITR"TUAL, p~ra &ê:!mls.io

d. n~voa SÓCi09 quOtiBt'l'oS, aumento de co.P.i
'cal 'é iooicaçiio de rnaiG um llóoio-riorol\te,/
a~m liiodifioação no mando 8oolet~rlo.

,_./X:,..
"r.cnju(SE)" 1a d. Junho de 1 9 7 ! i -

;L,,;.,...Jk ,(,.,

t!:J...

~-v

V Augusto do Prt\do Franco

~l /J ~~ P./~~~ /;:~A~
'iinTI'õrdo

Prn~Frnnco SobrTõ-ho--

'~i'rqu~~~~~,

;~U~USTO DO PRA.DO -f:RfIl:CO, braAileiro, natural da
1.t'll"anjéiraA(SE)b' c~..Il3.do, !nduBtrin1,. CPF 0040S5 74';, ollrt4ir./
ÔO Identidade 13 AltO (Instituto Carl'as: Men(lzea.), r.eid~nte e d,Q
micilié.do é. Rua. Vila Cri&tjna 3S1",neatA cidade de Ar:AC"ju(SE);;;iALTER DO PRADO 'FR,',jiCO SOBRn!HQJ IGnsileirol> nr1'turê.l d. Al'acClju,
(SE), Cllsado", industp'ialJ CPF <:tO.;.- 635395, carteira d. idcntid,g
Ô~ 97 640 (\I\~:t.i.-t\lt.o· Carlo& ~one:Gr.h rt>dden'to 6 domiQilia.t1o l
fUt5ttl oidadfl ;, Avonldn Bnrco de ~llruirn '290; ,JOA{WIMSABWQ B'~I
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§.EIRO CU,\I/ES J bra;iloirp, na.tural do Arac'a,ju(SE), ""Cn.tado, ihdU..;
,#rial, CPF 002 629 355, oarteira. do idontid:!de 1:3 664 ( lr.otit.lol
io Carlos Menoz0S ), resideoto B domiciliado nest/l .çld~dQ, :. _/
Avenid.... AUflusto f!.a.ynard 222; f:':::lNAr:DO GAD.9AL VIEIRA,obr<tsiloiro,
natura.l do Ce.polQ. (SE), cü,so.do, químico induBotdal. CPF
.

CPF 011 15:3 67$, co.rteirn de idêoUdado 21 437 (Instituto Car-/
100 ~l.nozoG)' 'residonto e domioili:=l.do nli Ucinn Provoito, murdcl
p Jo do p!lpelo. (S:::) "0- ANTOlH O FE~1NAtmO C1W?OS, loraoi hiro, nn'turll.1 de IJal"'oirn(SE), cnsndo, bancario, CPF 002 1t.9S 405, YecidoJ)
t •• domiciliado nOGb çida.da ~ .Rua 'Duque dê Cllxias 289, carhl
1"90 de Idantit1i1.de 24609 (IMitl.tuto Carlos Mane:eoa) - 1illl!lQ~
CIOS QUOTISIfI$ daSoc:iedAdo por Quotas da Rn1;poo5ílbilidn.de limitada. -w.Tgt.gVIST.o F\TM.•A\A l.TDI\.lt -, com sado ~ Ruo. Ch.UIHo BaH,s
ta. 122, nesta cidade da ARACÁJU·, Estado da Seraípe, CGC ••••••••
OGC 13079397/0001-09, com SOI,/$ a.tos·conSititutivos ro::!u1nr'monte rl'Jgi!'itrados na. ~unta Comorci.~1 dG Estado de Sal"gipe~sob nll:_
40 - '13/12 gm ~0.Ol.197' e po.:;tatioros a1toraçõos - llP~9 aprov,j;l
çáo l't ~utor ha9~o pr';vi::.. do Dt::'ARTAl.iENTO NAC I ONAL. DE COI,:UIJl CA-/
COES -, ro~olvem do .cO:,:U:.' ACO.l00 Q, ofotunz- a presonto QUMnA a~
terCLçáo d• •ou contro.to ooeí3.l, corr.o a sQguir indicndo:
A) - AUl':Iontar o capital 50cial 06 llIniG Cr$ 200.000,00 C d,l.l
:contor;. mil cruzoil"os ) l'ill)dinnto a. cl"Íação do mais 200.000 (du-/

~;~;;:·;i~·)·~~~~~~·~~~~:;·C~:i·I~·O-O·-r".:hu·;·dr·:;;;;;;:
J CJl
da umA, paoDt\ndo aooim o capital soeis.! do Cr$ 2.000.000,00 _I
( -dole milhõo9 do cruzCJil"o's- ) 'pli\rn Cl"$ 2.200.000,00 ( -doisl
milhõo~ e duzf:lotou mil Qruzeiros- ), repros·onlo.do por ••••••••
Q dUZ[lnt~6 mil'" ) 'luotas rro valór da
cnda uma;
a) - Concordam oxpl"onoo.monto t.Cd03 00 atunis .;oioe"q1Jo-/
tíGta.IJ, ql,lõ
aumO'nto do co.pi tal do Cr$ 200.000,00:( duzanto!l,j
mil CrU%elrOG ), tojo. I!ubscl"ito cor;} a admissno dor. novos l;óciOI; quoti6h.s: A!iB,u;O DO PilADO PI1.iSNTEL FR,HJCO, brasilairo, naturAl de Aracaju (SE), CELs;;,..do, induGtrf.a.l .. CPF 002 533 9lS,ctl,t
tolr ... d.ídontidQ-de .S6 ;391 -(Instituto Co.rlo& MoM'Zoo), rosioG,D
te. e domicilio.do nesta. cidade á Rua Dom Josó Toma:.: 44 - apartA';.'"
monto ,1 001, quo sub&cr(lvo 100.000 ( cem mil ) quoto.c no valor
total de CrGi 100.000,00 ( com (;lil cruzoiroo ); ~ ~ I
LEITE FRANCO, braailo.iro, natur('.l do Al"Acaju(SE), cõl.8a.do, in...
ductria1, CPF .o~n 679 615, cadeira de idonHdndo nU 169 109 _
'(Instituto Carlos l.IonezBs), 1"f!9idente e domioiliAdo ·na. FA:i:E1odâ
PE.DRAS, f:lunfoi?io do t·l3.ruim, nO&te E.stat!o;. que. r.ubGcl"evo .......
100.000 ( oem mil ) quotAS no valor totn.I de Cr$ 100.000,00 -I
. ( cem ..mi I, cruzl!i'ros ).
.

2.200.000 ( -doia "dlhôAs

Cr~ 1,00 ( .. hum cruzlJi ro- )

°

.C) - Nomoar SOCIO GERENTE

O'

.ooio quotio," ~ ~ I

LOS LEIi!:: FRANCO, manhndo-&o o dual SOCIO GEReNiE. 1','ALiER'DO
PRADO FRANCO sonR H!HO.

Em dêcorronc~a. daa alterB9ôns ~rA aC:ordüdaG onÚe os G~cio;;., o CONTRATO SOCIAL pn9ll& OI, ter l'l BOf.iuinte/
redaç:io, e (;~mCJ~te entrar~ om vigor, depois do o.provado pelo' / '
Oreão C?mpet.on"tlll do Q,OIJERU,O r€:D~R!\L.
.

CLAUSULA 111 :. A durüçn.o dA Sor;::iêdade é por prazo indohrminado, observnndo-so, que.ndo da sua dicaolução, 0& prGcoitoa. dA -I
l.i êspoci rica.
CU,USULA 'IV :_ O CAPITAL SOCIAL; do Cr$ 2.200.000,00 C do'ia mi
ll1ón e duzentos mil cruzoiros ') ropretl4wtado por 2.200.000 (d.\l.
11 milhó96 e duzentas mil) quótas· no· valor do
1,00 ( - hum
cruzeiro _ ) cada. uma o a&si~ dhtrlbuldaa entre oa &~cio&1

ora·

_ o ~~cio a!!QY§I.Q~tR:\DO F'AM:CO, com 1.600.000 C -hum
milhão e ui scontas r,li! ) quoi~~, no valor total do Cr$ ••••••••
CrI) 1.600.000,00 ( -hum mnh~o o Golscon\os mil cl"u:lOiros- );
.. ~Q.c.i.Q Ilfr\LTER DO PF:,\DO FR;HICO SOBRINHO, com .2:30.000( -duzflntas B trinta mil- ) quotas, no valDr total· d& Cr~ ••• · "
Cr3 230.000,00 ( -du:C(lnto$ o 4;dntll. mil oruzeiros.- li

.i'-.-.-.-. -.-. -.-. -. -.-.-.- '-'-0- .-. -. -0-' -. -o -0-'- '-0-0.
_ • ""wJ;!Jl!illQ..li1n'Rt'llill~ F~O;lõõm -1100.000 ( com

mil ) qu;-tas

no valor total de Cr$ 100.000,00.

( -com mil cru:o'i rot- );.
_. o G~cio MlTOr:IO C:\R1G3 Li::ITi:: FRANCO, com 100~OOO

C -ooll'l mil ... ) quóta.• (\0 "Vll.lor total de CrG;
mil .oruo::e1ro&. );
_ o s6cio

JOAQUI~1 S,~9HtO RIB~IRO

100.000,00

Coem

CHAVES,com ••••••

.1(l·0.. ooo ( -oom m{]- ) quóhs no valor total do CrO ..\ •••••

Cr$ 100.000,00 ( -clIm mi) cruzeiros- );
.
.. o sócio F~fHMNDO CAi3Ri\L VIE IRA, 'com 50.000 (-ci.Q'
C1oenta. 1ll11-) cluóto.8 no v.dor. tota.l de Cr$ 50.000,00 ( "ctncoonta mi 1 cruzeiros- )
_ o &6cio ANTONIO FERNAWjO CAI.~POS, com 20.000( viJl
te mil)quótas no va1"r total cio Cr$ 20.000,00 (-vinto mil
cru:e.lroa-= ).
farnNqfo PrjmojCl;jõ- A ruponso.oilidadG de cl!od;. sócio ~ limit::,-da at~ o valor do 10taJ do oapital cooial, na. cl;lnr~rmidado da L.eí 3..70e dQ 10 d. Jê.n",lro I

d. 1919.
contalivac do
d8. uma dolas,
t~rio;

Puour","'p $Qtfund" 2_ ~B qUOtM ropr.o
oapital Gooic.1, ,.:io indivi6{Vois, _ parI, co,li. ·Socieda.dG roconhoce apenu&; um únioo prapri.c

•

OLAUstJLA V :_ E" vedado o inarocGo na. Sociedade

juddicAS

6

8Airanueirac,

.ó

~ pél!l8~a.a

/

podMdo n.b...• Qr ...dmit.ldol,brA

.ileiros..
CLAUSULA VI,:": A!I quotas r~pn~oT\'t.&t.iv~. d() Ç~?tte.l 60'0.\0.1: 7
Ii&~' ·lnlran8ror(veh. i'nê.li(ln~voi& o incaucionAveitll, di'cBta/
ou indireb.m'onte, ~ oetranueiro& o II pCU8~AS juz-.idieaa•

CLAUSULA VII :_ Na. h'ipóhU do qu&1quer doe Il~cios- dA&ejar/
iran~fedri parto: ou a t.ob.lida.de das qu~i;aG que pOMuir .. t~
rio prorêrGncia: absoluta pC.l"ll n a.ua .quiai'~ão oa doma'iA GÓcios" AOS quaiG O Gócio interosGado, d_vttr... comuni~ar liua /
intenção por eacdto, .. ndo o 'vnlQr d.. quota. apurado OCI fu.D.
9ão d~ p.. trlm~nio liquido da Soclodndo, por Ba.lanço levantA

do no ultimo dia do mô' do aviso.

~/lf.i\rn ?~iM"lrQ' 2- ~.&;c·io ioto"/
CLAUSULA 1 :_ A Sociedado ei'rtl.râ sob il. razão social do TELEV 1_
Sf\O ATl\LAIA L.TDA., tendo .soda o fô!"ô na. cidada de ARAOAJU, Eetado dI) Sergip9, nas normao do. Loi 3.7ag de 10 d. Janoiro·de /
1 919 e leeiG1~9ã.o quo f~r portinento.
.
Q!:.!l~ :- A Sociedado tem como óbjotivo .. ,",xocuçào do SOJ:
Viços de radiodit'usÃo Gonora ~ do tolevi&âo l na eidado do ArA
caju, no Estudo do Ser&ip~, ou om -qua.icquor outras loca.lfdC\doc

do Par., dudo quo, por::l. tanto, o GOVE:flNO FEDERAL lho outorgulJ
conc••• óGa ou pormiGc.óo5, pod.on~o pürflelamonte, explol"'tlr a. - /

....-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ..........-.-.-.-.-.-...... -.-.-.-.
propo.CAndc. comorei&l. '\ .::...... 1>.,.

UfP.~J(:;[lfQ F'rioçirqz_ A Sf)(Uedado. tom oc
.. euo aiOI conçtttuHvo~ óll"quivo.dos na Junln. Comorcla! do E7stado
d. Sore1pa .ob na /1)-- ?3/12 em 10 dI) Jantliro de 1973 (I é con../
c ... ion:rla." d. aarviço de rad.iodifus-ão (hloviaão) em Macnjo,ne.'te E.tado, pelo·.Deer.oto '12..613 de 14 do Agosto lia 1973.
Pnr{l':lr.':!.fc SMlIl)dQI_ A. t.rela a,1 tOr.l\9Ó0G

pochriorell t.lstão AGs.irn rcaistra.9a.s:' autorisadll p·G~O PENTE L" "p~
la, Portt\rio. 2 390 do 16.X.74, ar~uiv<lcltl na Junta. Conorcia1 do I
Eshi.do do Sorgipe Gob n P 1 760 e~ 11.12.74 e comprovllda llO DEtl_
TEL em 19.03.7~ - Protocolo 45'.161 - PR/SDR/SA; a.ut.orilOada pelo
J)ENTEL pela. Portaria 247 do 12.03.75, &l"qulvadA na Junta. Comeroial do EGto.do de SorGlpo lOob nll 1 OOS eOl 06.00.75 til comprovado.
ao DENTE L em 27.M.75 - Protocolo 1,5 802 .. DR/DE:tmtL/SI.R -0- /
.....r toriskd... pelo DEUlEI. pelo. P~·d.ari3. 525 da 05.04.76, t\\"quiva'"
da na Junta Oornêrci ~l do Eshda dB Sercipe ~ob n Q 649 em 28.0It •
'16 o comprovll..da ao lJENre:L em lJ~05.76 - Protocolo 45 607 - DA/-

DENTEL/sLR.

fAf...l:1atQía...I~n.i.r.Q.1 - A 8)tCCUc;FlO dOG -I
.ervlçoc a que aca- r(lferê esta Clau~ula,. obocloceró' Ser.lpro, lA. 10eialação G5pec-irica que ree:or 0& serviços do r.adiodi fusão, vi ../
....ode. rin... r:lucai.ivos" cíVicos o po.tri~ticoc.

ec.tML?ÍLQ.l.l!'..ili ~- Pll.ra a conoecuç~o /
d. IOOUe. objetivos7 :1 SociodadG podorá instalar oataç.õoG radiodJ.
fUGOr&ll', sorviço o~pooial do r;J~sicn. funcional, abrir oscrHório., o.aanoill.c ou otJcur~/l.h, om qualqutlr localirlll.de do Po.{s.

rou,o.do om cador ou vonoer GUilS qUotAS, dovora conceder AOS
doma.is, por oscrito, Ur;1 prazo para rospo&ta., nunca inforior

~-;~·(t~i~t~rdi~·.-·-·-·-·-·-·-·~·-·-·-·-·-·"·-·-·-·-·.fAu.~p-~ : ... 0&10 mal. de um
Bóc:Io, desojAl" adquiri.r as guotas 7 ' a aqufsição 8cr~ i'eitu. /
~~r eleG~ na proporçã:o dir~ta. da' quantidAde ele qu~tA.a que JQ pcuõsu ~ rem.

OLAUSULA VIII :- Oeorrondo o falocimonto de qualguor G~CIO,
.. Sociedade não r;e dissolvorá, procedendo-u, antão, n um /
Balanço Geral fi puGando-cf) ao hordoiro ou hardoiror;;, do G~
'cio r.lBe.ido, -o valor do sau cnpih.l social, cQn81dorando-/
lO, tombolil, os cr~ditos ou d~l;)i'toG quo pOSSUA na $ochdad9/
• /OI luoro ou pl".ojuho apurado Ató o ultimo di&
môo em -I
~ue tivor ocorrido o fa.lecimord;o.

do

~1llül~ra.QiJ:g, r- O vo.lor toinldo qu. f;r dovido, Gar·á ?neO aos hordo.iros ou I!o quom do diroito, na. seguil"l'!;e f~rmi1: a) 20'; (vinto por cento) do totl\17
dontro do 90 (novonta) dia:> CIo contAr da da.to. do falecimento;
b) os rOlltantos gO~ (oitonta por cento), em 12 (doze) proa
taçóe9 ·t:H~n$o.iG do igual valor o concecut'iVI'lB, Gêfi) JuroGI -/
voncendo-so a pr imoi ra· 120 (canto o vi ote) di as A coota.r dn
datA. do i'o.lecimonto o :1.& dillme.ilJ, no ml!lame. dia, dali ffiOlleo - /
eubaequonlos.
E.Gm~iL~ 1- OIJ pl1cnmontoa I
sorÃQ: do resp~n~o.bil idn.~o c_os sócios quoU atllB rGmanoscGn-1
1:.oB) nn. Pt:'opot"9:1.Q) do. fol"C'lt\ pl"êvlata pe.l0 par4Cl"afo ·gllta,undo
dA Olau'sula VII ou partilhados dI} co~um M:ordo~

CLAUSULA IX .:- A Soeiodade sel"~ -adtlinisil"adn por DOIS Sóciquotistas" a~~ 9UD,·is Gão conferidos ampl"o6 e p1eliO& podore$ pa.ra praticar todos os ato,; normlli9 do adminictrlLc;áo/
e aorqncia.' nn dof'oGD. dos intarB&BDQ do. Sociednde, an JUIZO
ou f~rG. dele., sendo vedado o uso da l"i'lzno social /;lr.l qual-/quo r aval, fiança ou e::1.rantia ôm Sl!-vo.;...d.G tort:eiros:
0&

d~r~ '!'l!I.zer-S(}

fD..c.a.:l:.i.tÜ2....e.i:i~ :.- A Soe i ednde pa
orn. JW IZO ou f~t"n dole, por pt'ocJ,l.

f"G(lt"G'l'>e.ntar,

radar ou procuradoros,

Olô

qun'iG terão o~ podares

que

foraml
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fixados nOQ rupeóHvos io"trumentos.de mandnto, sendo quo
t.aia proeur~doretil, d.vGI"~o UI", obriíIo.i.~:ill.mohté brMdloil"o&.
~ ~ d A ~- A Sociedndo I!l~rã ••mpre .roprountadll,l.. na. f~rma dnta CLAUSULA, pelolS 'doie
.~(llo. quoü.t... ou por Ul':l de10B com um doa pl"ocur""dotoa~
CL~U~ÜCA·~-i:'-Flêõ:in-l'nvõ"1ido-;:no carco de 5601 O-G~t':E~ os/.

.~eio.-quo'thto..: I"lALTER DO PRADO FAANCO SCiBi1)'tmQ
CARLOS LE lTEFRANCO, disp.~sa.do8 de C&U9QO~'

-e- ~

Quinta-feira 14 9325

ldenti.dade n': '3'7.6 110 (Instituto Carlos

Meneze$~SE),

residente

e domlclli;ldo nesti1 cid"ade ~ Avenida Bl!!ira Mar, 2286, ilparta menta B01/jO'AQUIM SAB1NO RIBEIRO CHAVES, brasIleiro.
de Aracaju(5E). c'H1!.d·o: industri<il,Ci'lr'telrôl

de

n1!.tura·l'"

Identid<3de

n':

1).664 (Instituto Culos Henf:lZes-SE)., CPF 002.62.~.3S5-20, resl
dent~

edoiniciTiado nesta cidade, ã .8.venida Augusto Ma'lnard,n?

'2.2'2.; AlRAHO 00 PP.Il.l)O PIMEtlTH FRI\UCQ. bnslldfo, natural

d-/!

A.rilcIIJu(SE). casado. i ndustr 1.1 I , C·PF 002.533.915-0-4. C,(rteira

.EAJ:.ae.tn~I- A titulo de· "pro-labo(68,..o. locl08 l;l:or-er.toa tor,no ment>aJmenh, em moeda corrente
ou cr.dUo. ~rtl ~onh", 'um v~lor 4. aor f'ixa.do elo comum acordo.

de' ldeni:id~de n~ 86.3S·r (Institut'; C~;los ·Men~zes':SE), ·re\õiden

TO~Z'

te e dom'ici liado nesta cidade à RUi! OOIll Jose
manto IOOl; ....ANTOHlO CARLOS LEITE FRAflCO,

44- apart:

bra5tlel~o, ~iHural :-

de Ataeaju(SE), casado, industrial, CPF 051.67~J.81!i~49, Cortel

,QLAUSULII Xl :_ n'cQ, criado um 1iv,ro - REGISTRO DE R€UNIOa'S DE
SOCIOS QUoTISTAS. .E G::RENTES, com G. finalida.do do ro;zr;trar as

$idenc"e e domiciliad'o .nest'a cidade ã AVl:nid:J Ivo do Prado,1I82

dellbat,u;óoa da $oeiedc.de..

- "'pilrt<lmento ICl02;

CLAUSULA XII :_ Q ano &ooill,;l coinoidirlÍ com o o.no civil. tlol
dia :U d. Dezembro do c",da Cono, corÁ 'lova.niado um Oil.1anç.o GQral pAta apur"&9âo doe rosulta.dos do .oxue.ioio;, 08 lucros ou /
projubCls apurados, ficarão em titulo propito- nu. Sociodado ou
•• r40 dividido. entro,os .~c1os nll proporçno dir~to. da. ql.1ant.i
dada é. quota. que po-.suirem, confõrme rio':).. tl!lAolvido na -/oportunido.do, por deóhão dôl. maioriíl das quolaa•.

roll de Capel ... (SEl. casacf'o, químico índust..-iill. CPFOOl.153.675-

XI!

i- SorÃo vá1ida~

ãUeraçõoa dA. olc.Uau1&o deite CONTRATO, dude que rirC!'l&dn"i por .~oio.-quotht.5
'r.pr...nt..~do Il. Qalorlo. do' capital sooi'al. ( Ltl. "IR 4 726 -I
"rtl 3S - incho. V - d. 1:3.07.1965 ).
CLAUSULA

I

quaisquer

podor~ ser alt.Q
rlldo OOM. prevr.. &.uto,rb"l(Ão do orQ:ão Oómp.t·~l"ít. do GOVERr~O F];

StAUSULA XIV. 1·-'0 pr...nte CONTRATO SOCIAl.

.ó

DERA~.

ra de l.<tentid:Jde n? 16:;t.l09 (Ino;tittJto Carlos Menezes-SE),
FER~~ANDO

81. C.arteira de Identid.;lr:le

n~

CABRAL VIEIRA,

br<~si1eiro.

rc-

natu •

21.lj37 (Instituto Carlos Menezes

-SE>. residente e d'omiciliado neste Estado, na ·Usin.a Proveito.
municipio de Capela -c- ANTONIO FERIH\NDO CAI1PDS, b'ilsilelro,n<l
tural dI" Haroim(SE), ca=:ado,

CPF.002.q93.~05-IO.

re=:identc

:

domiciliado nl!5ta cidadê ~ Rua fUaci1uel0, 33.3· apart.1mento 602
Có'lrtr:ir ... de Idr:ntid.adr: 24.609 (ln'Hítllto C.Hios
'l.dade lim! ttlda -

H~n~%es-SE)

da Sociedade por Quotas de R.ê~pon!labi

UIHCOS 50C10$ QUOTISTAS

IlTttEVls~n

Ru~

ATA.l..AIA lICA."-, com sede à

CJ.il.ldio Batista, 122, nesta cidade de ARACAJU. Estado d~ Se fl;i i
pê, CGC 1).079.397/1100]-1}9. com seus at05 constitutivos regu:lõJrtllente rcgi~trados e ar(jtJlvados na JUNTA COMERCIAL 00.E5TAOO

ÕE-S[p,GIPE-5;b"n~

iZi73 em-ró

d~n;l~o·d~

alterações, préviamentc açrov<ldas
MEN!O NI\CIONl\L DE H.LECOHUUICi\~CES,

i971~10'i"i!S

e autorizadas pelo OEPARTAresolvcm em COHUH ACORDO' ,

efetuar a presente QUINTA altcr-'iç3'o de seu contrato o;õcil3l. co

CLAUSULA XV 1_ Po.r.. di..rimlr quaisquer d~vid•••obr. o pren n '"
t. contrato,' aO' ç;eiotl alee.m o fORo dI. ComAro. de ARACAJU"no

mo a seguir indicoldo:

E,tado dtt s.re-ipe.:

af··'Aum!!nti'i õ capil",I s,ocial

E, por ESTAREM ASSIM JUSTOS E AOOR:lAtodos Ol')' 5~ci03 o.scinar.t 9' ~t'QSQt1ttl instrumonto do altor,A
çiio contr.n.tuü.l (qull.d>1)"odginal dütiloer.o.ra.do ~ 4 (quatro) /
viaa em "XEROX", pa.rn um l'>~ eraí~aJ' pero.nt~ a& dut\& tostolõlU-!

nos"

nha. ab ..ixo nOlQoadac

é

2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil

de Cr$ .••••

crlJ7.[!iro~),

para

Cr$ 16.500.000.,00 (óez.esseis milhões e GlJinhentos mil cruzei
ros)' pela incorporação de credito em Contas Corrente:s;
6)- Concordam, por unanimid:Jde, que o ref,!.

Qs;5.inü<.!o.",.

rldo llllm~ntO de Cr~ 14.300.000.,00 (q'uatorze r.lllhões e tre.zen tOS lIIit cruzeiros) seja totalmente subscrito pelo sacio-quoti,!..
toil AUGUSTO DO PRADO FR.ANCO. pelo credito em cont.us corrf.'-nte:s •
(jue o me<imo possue na $,ociedade, decorrentes de sup,rimentos
feito=: em espécie, em d'ivcr~<l:: oc~siões, p.1r.:J atender a com.rr~
mjssos pel.1 aquisição de

~quip,]t!len-to!;

do Ativo ?erm.:lnentc

c)- Manter inillterada5 todas

ilO:;

·e-

delll1'lis

c lâusu 1<Is contratua is.
Em dccorrcncí<l.do. acitll.1 pactuado, é
nov~

d~da

red,ação iJ CLAUSULA QUARTA do Contr~tô Soci<1I, como ;]

gui r:
IlcLAuSUlA IV:· O Cap!tõltl Soci'a~l. intl!ir<'lrnentõ rei!1i'sado em mo!
da' corrente no País,.é de Cr$ 16.500.00D,DO'(dez~s5eis milhões
e quinhentos mil cruzeiros). representado por 16.5rrO.aOO ( dezesseis milhões e quinentas' oi1) quotas do vala', de Cr$ 1,00 '(hum cruzeiro) cada umll e assim distribu.id03S. entre os sõcios:
•

• 'O sôcio AIJGUSTO 00 PRADO FRAfICO.

IS.;lOO.OOO (quinze t:liihões e novecentao; mil) quotas, no valor·
totial de Cr$ 15.;100.000,00 (quinze l'I'filhõ~s e 'novecentos
c:ruzei ros) i

mil

- O .... ócio '.lAlTER O~ Pl\MO fP.AtH:O '30BRItIHO,
eOIll 230.000 (duzentas e trinti:! mil) quotas no \lOllar de Cr$ ...•
230.000.00 (duzento:\ e trintil mil ~ruzl!iros);
o sócio ALDMIO 1]0 PR.ADO PIHE1lTEl Fl'MNCO.
100.000 (cem mil) quvt.a!; nv v,llor dt! Cr$ 100.000,1)1] ( cem
1\11 cruze I ros).

A.lOçinil.:\-ur~ da fi.rlflo.

pOr"'.

que~ d6

dir.i.tol

TE~EVIMo ATA~AII. ~TDA.

~

.&.

tt....t

~....,..:..-..-~ p...~

\V..1tor do Prado Franco Sobrinho

Socic-Garonte
~~, ~.':4'P:;.."'..._~
Antonio' Co.rlotl Leite Franco'

#

......

cr~

- O sócio J~~QUltl SAr;ll;lD RIBEIRO CHAVI:;S,com 100.000
(cem mil) quotas no valor de Cr$ lQ,n.ooo.oo (cem mi'l.cruleiros);

_
• ~ sócio FERNANOO CAORAl VIEIRA"com 50.000' (cin.

Sooio-Gerflnt.

lElEVisl\o A1All\1A

100.000 (cem mil) quotas no v~'fõiê'de Cr$ 100.DOO,'rrtíTCem nHI
lei ros);

c:ol!nta mil) q,UOtils no vollor de Cr$ 50.000.00 (cincoent;;, mil Cri}.
zel ros) -e-

lTOA.

o .sóclo

CGC' q.07S.3;71(\OOI -09

ANTONIO FERNANDO CAMPOS, com 20'.000 (vin

te· mil) quotas, no vitlor de Cr$ 20.000,00

'vinte mil

cruzejros)~

QUI N,TA ALTERAÇAO CONTRATUAL pu", oiIumen to do .CAP1
TAL SOCIAL, sem modlric-il!iio no moilndo !>ocieti:rio.

E. pdr'c'starem assim JUS~OS E ACORDADOS, todoa

05

socios qUOtistolS, assinam o prese~te Instrumento dI! illter3ção
con.~roltU'3J (quinta), original datllog,afildo e qUiltro vta~ em

AUGUSTO 00 PRA.DO fRANCO, brasileiro, natural

d:e

Laranjefras(SE) •. eaudo. industrial. (:PF oo4.0SS.74s-68,Cutet
r •. de lci'entldade n!.I3.ljltO (InstitutO

Carl~s

Menezes·SE), re5!

dente I!! domlcili.do. Rua Leonard,o Leite, 354, nesta cJ.dade
;
WALTEA. DO PRADO FRANCO SO!lRINIlO, brasileiro, n.. tural de Aracaju·(-SE).,caudo; il)dustrTõll, CPF ()03.6'S.)95~04,

Cilrtelra

de

X.!
rox • perdnte <15 dUilS testêmunhas abillxo, para registro e arqulII

Vélmento na JUNTA COHERC,lAl 00 ESTADO DE SERGIPE. apõs aprovaçio' .
e autorização do Org:iio competente 'do Governo FediCral.
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ta mil) quotas no valor de Cr$ lj6D.OOO,Oa (quiltrocentQs seHenta mil cruz@ll-

Ar.acaju(SE),27 de setembro de 1979

f'OS), Af.8AI,IO" 00 PMDG PIMENTEL rRJlllCO·~m2aD.OOG

(duzentills mIl) quotu no /

v;;Ilor de Cr$ 200.000,00 (tluzcnto5 mil cruzeiros); MT01HO CARLOS LEITE FRA~

!! COIll

20a.ooa (duzent,u mi I) quot.as no valor de. Cr$ 200.000,00 (

duzentos

1lI1! cruzelrosl; JOAQUIM SAs,lfjO"FUBttRO tliAVlõ5 COI'lI 200.000 (duzentu mIl) quo
t.$ fiO

v~ lor

de. Cr$

200;000..00 (duuntQs mi I cruzei ro"'; FERNANDa CABAAl VI:

'I~. eClll HlO.DOO (cem mil) quatóls no ~.lIor de Cr$ 100.000.00 (cem mil cru'"

Wal ter do Prado Fr.anco Sobrinho

z~ltos)

-C"

ANTONIO FERIlJI,NDQ CAHPOS. cem IjO.QOO (quarenta mil)

lor de C;$ "0.000,00 (qulIrenta míl eru::eiros).
,

A.lb.ino do Prado

Pime-ntel

Franco

l ACOROÀOOS. todo" os. s.ôei()!> quotistas.

I.r.-çio

~n'tr.ClHll.

E,

tt~5in<lm o

POR

qlJOt~!1

no

ESr.... REH ASSIM

presente Instrumento

v.-

JUSTOS

de

origina' 'dil.ti'lOgratado e duas vl:!ls elll"xerox1t, perOlnte"

1111" tut.IfoU'lI1•• ebebo, p.. n

rtlgis.tro e arquivarnnto na. JlIl'lt. COInercl.1

~:;;;';~;;-s:~;i~·e-n~·Õ·rgl~·-c~·t-;-"'i.-·d~GO~e:'n~·f'-J.-';f.-';;:~-;':$E,
. de .etelllbro de 1980.

.1

Y

II

•
)0

'

/1'4 =

.L?:

? Zé!

• AIl:!ano do Prado ';II",.mt81 'r.-oco

. ,<-:i....

/!?;!. t

:t::_.:

Antônio Cilrlos Ltli te Franco
SOHlIlI',tl"

IUtlUIS op P."lllr"
IU'IUIS 'p ~ll."·'" ':'

~.~•.I:~t~l_~ ..
C)lf"\:;"~\

(;l"

't'1

Mtônio..f"ernando Campos
TELEVI S~O I\TALA1'A LTOA. CGC

13.0]:1.397/0001-09

SElITA AI.Tt"RACAo CONTPATUAl para .lITll!llto

do capl till JOaelal Jl'J!,dl.mt., INCORPOAAÇl1.0

DE RESERVAS

li

iolll'lllllJdlt'lc'"eyio no IWlDO

SÓC!ErARIO.
TELEVIS!\O ATALAIA LTOA

etc

AUGUSTO DO P!'JI.DO'FRANCO, brasileiro, natur.1 de LaranJel".S (SE). Cll!Uldo. indust!"l~l, CPF 0011_055. 7lj5-68, cartel rll de
ldentld.~ 13.440 (In!'tltuto C;u:-Ios l-'enezes), re!oidente e domldll"do Ã rua Leon.rdo

1).079.397/0001-09

SETlHA Alteracão ContratuaL para tran,!
ferência de quota!> e-ntre sóctos-quotls-t~n' e aumento do .Capital Social, S'!lm ma
di fi cação no HANDO SOCIETARIO.
-

leite 354, nesta cidade; WALTER. [O PRADO FMNCO SODRItUlO. braslll!llro, natural de Aracaju (SE), cauda. indu<;tria.l, CPF 003.68S.395-0lt: cutelra de 16tnt1dado ~n.6~0 (In~tituto Carlos tleneze~-SE). residente e domfdllado i Avcnid.J
tiar 22S6, apartamento eOI, nesta cidllde; JOAQUIM SAB'IHO RIBEIRO

ser;;)

CrlAv[S, bras 11.,11'0, n.:lltura1 de Ãracoilju (SE), cO'lsado, Indus trlal, cilrtel rll de
l6entldadt: 1).644 {Instituto Carlos Menezes-SE}, CPF 002.629.35S-20. rcsldc~
ttt a dOOllcl1iado

ã Avenida Al.lgusto liaynMd 222. nesta cidade; AlBmO DO PRA-

DO PIHEHTEl FRPIlCO. bnsllelro, natural de Aroilcaju·(SE) •. e~~:I1:1o,

Industrl~l.

Cl'F OOZ.5:33.9IS-04 •. carte1ra de identidade 813.391 '(Instituto Culos Menezesfi dOr:ll ci I i.ado ã Rua Oom José Thomaz LtLt, apartllrnen tO 1001, nc.!.

SE). res:1 dente

,~cld'de; ANTONIO CARLOS' LEITE FRANCO, bril!>i1elro. niltu.nl lkl: Aracaju (SE).
Cfto.oo, Industrl.l. CPF 051.679.815.. Lt9. Cilrteir.. de ideotldõtoo 169.109 (Ins·
tltuto Carlos. ~nezes-SE). residente fi domidiiado ã Avenida 1'10 do Pudo n!
118Z.'ap.rtArrento 1002. nl'!~ta dd.. ~;' - e - ANTONIO FERNAtlOO CAMPOS,
leiro, natur.1 do Harulm

I

ra Cf: 1<k'lltio1a>j"e ZIJ.b09 (I,

_.t.

•

brasI-

caslldo, CPF 002.498.405-1O,.ccntador. c.rtel-

'i tuto Carlo!> Hcncze:;-SEt. r'esldênte

fi

domlelli.!.

rua IUachuelo 333• .:IIpart3mento 60Z: nest:t c!dade. - 50CIOS Q.UOTlSTAS"da

~c-Iell.de por Quous de Respons:tbl1 idade Limi têda - ~IJELEVIS,110 ATALAIA LTDA"
(Mude. ru. Cláudio Batista IZ2, nesta cidade de AraeaJu (SE), Estado

'Mo""'"

de

CCC 13.D79_39710001_(J9. cOlll':;eus atos. consdtutlvos ...egularl'Tll!nte re

tl"r.dot • • rqulvado" na JUlltõl C~rc131 do Estado 1k Se ...glpA sob nt 12173~
....'de JaNllrn de 1973 e posterforu .. Iterações. p~vlamente aprovada, peI. Crt,.,.t ...,uo Haclr;:nal de Telecomunicações, resolvem de COMUM- AtORM.

......................-.... .... --

' ..... .,. CUl\IIula XIII do Contrato Social, efetuar a
_
-

....

ç:iio de seu contrato soc.l>1l1. c.omo a seguIr indictldo: a) Aulfll!nt.... o e.pltal

cl~1

n:l

prtlse~lterlJ:'

So

de Cr$ ·!§.._SOIJ.O_OO_.OO.(dczeuels milhões e qulnhMtos mil cruzl'llro!li)pllr;

Cr$ 33.()O~.OOD&L(trlnt;a três milhões de cruzeIros) IM.dl ... t~ • Incorpor.... ç'io
~n seguJl)tu' rcserv&$t Cr$ílf. ~58.2)3..J.2. (quatro ml1hõll!l, quatrocentos cloq\Jlllnta 01 to mil. duzentos trinta três cruzei 1'0$ e doza centavos) ... Ido Cr8-'
dor cbI coota RESERVA Dt CAPITAL (Co~re~ão Jlc:!l"!etSria do Capital] e Cr$ ......
Cr$ ê;;':7~~,_8!!(doz. mllhÕlls, quarerTFlt hUIlI mil, uttletl~tos seuenu se"
cruzaires e oItenta alto centavos) -parte'~ s.eldo credor dA conta RESERVA DE

CO."P.Eç~ KCNHAJUA 00 ATIVO. total1zMOjIo õlssim Cr$ 16.500.000,00 (dezeuels
;1'lhÕlls •

q';l~h;~tOS

mil cruzeiro",); b) Reparti r,

p~oporcl~n.l~nu entre

0&

sôolcs-"uotlstas (em flJnçiío das qUOtU pos,sulda!;) o eiJmento .ora decidido, pe

la Incorpor.ç:iio das ruerv"". nio !lie a1t@!rõlndo assim, o

f:l3lldo 10cletii"lo _.:
"usulõ1S contrlltuals. Em d«corrinela do acill. pactulldo. õ dadtt nova redl'
ã CLAUSULA QUARTA do CONTMTO s'O-

c} ",At.r rnalt!eraclu. toclas õlS deltlillís

!!.&.,

COM)

f

a u9u1r: "CLAUSULA QUARTA:·

zado • • dttr$ 33.000.000,01} (tfinta tr("

O::apita1 Social. tnteiralTl8nte re.l!
mi Ihõe~ de cruzeiros), repr8sent.-

"''')0''

do por 33.000.1l0Ó (trlnt. trê5 ",l1hêie5) ôp qUOU$ do
nomln31 de Cr$ '.
Cr$ 1,00- (hllM cruzeiro) cada uma e êsslm dlstribuidas entre OI sócios: AUGUS·
TO DO 'Moa F/tAHCO. com 31.800.000 (trinta htlll milhões oitocentos mll)-;;':
~.. no v.lor total
Crf 31.800.0lJO,OO (trinta lun milhões. o1toc~~tos 11111
cruz.1 ro,); VALTER 00 PRAto FRA~CO SOBRINHO, com 460.000 (quatrocentos SI!!U~!!.

d.

AUGUSTO 00 PRADO FRANCO. br~si1elro,
ni!lturei 'de Laranjeiras (SE). eUóldo, industri:Jl. CPF OQ4.0S5,'}45-6S, Coil.!
teH·. de Identidade 13.440(lnstltuto Ca.rlos Henezes), re~ld~nte e do
RIÚliado nest;) cid"de ã rua-.Lconardo Lei.te 354; WALTSR 00 PRADO
7
FRA"'CO soa RI NHO. bras i le t ro, na tural de Aracaj u (SE), cas Bdo, In dustrlal, CPF 003.1185.395-04, cartei ra de identidade 97.640 (Instituto
Carlo's KeneZe!;). residente e domiciliado ne$tól cidade:' A.... Betról Knl"
2186. aPOIrtillneroto 801; JOAQUIM SABINO RIBEIRO CHAVES (espõlto) repr,!
sentado pe 1~ invent3!"i ante Oon3 I zaur<l Fi gue i redo RI bel ro Chave:; .br~
sllelra. 'IiUVlI, industrIal. CPf 111.73.1.065-53, c~rtelrl'l de Identlda
4& 3'.2$19 (Instltl.lto '"rlos Menezes) t ' resl dente' e. dom! dll .lido! nes tã'
cidade ~ Av. Augusto H~yn.;Jrd 222. c.onforllle Tetmo de Compromisso
dI'!
Inventari.!lnte do Exmo.Snr. Jui:r: de Direito Dr.Antônlo ferreira FIlho
Certórlo do 19? offclo - 5~. VarõJ Cfvel datado de '17 dI! fevereiro de
1981; ALBANO' 00 PRADO PIMENTEL FRANCO. bra!iileiro. nllturõJl de Ar4cilju (SE), cilS:oldo. ind.ustriili. CPF 00Z.533.915-04, 'Ca ... teira de identldadl! 86.391 (Instituto Carlos Menezes), resIdente e domlcllta.do !"lese. eldõlde !l A..... Sarão de Hõlruim 212, Ilp~rtamanto 90J; AH-TONIO CI\RLOS
LEITE FI\AIlCO, brOilsiledro. n .... tú ..... l dI'! Ari'lColju (SE}. c.:IIsildo, Industrfai, CPF 051_679.815~lJ9. c~rtelra de identldadc 169.109 (Instituto I
Carlos l1enezes), "'f!sidente e dOllliciliadà nl'!!>til cleade i Av.lvo doPr3
do 118Z, apart~mento JOOZ, FERNANDO CADRAL VIEIRA (espólio) r«presen
tado.pl'!lo inventariante Oona Maria da Concelçao Cabr31 Vieira. brll~T
lelra. viúva. agropect/aristol. CPF 19.9.0Z.!j.D.95-0t.. c.rtelra- de jdentT
dade 26.921 (InH.ltuto Carlos Menezes). re!>ldente.e domlcJll<ld3 nes~
ta cidade ã' Av.lvo do Prado B20. apart;;lffiento 302; collformt! Alvará d
r"rllo. S.nr.Dr.Juiz de Direito. CoiIrtório do 19';> Ofício. 5a. Vara Cr ... cl
d4taclo de 26 de agosto de 1981 -e- MTrlNIO FERNANDO CAMPOS, br.uilei
tO, natural d~ l1arulrn (SE). casado. contador. CPF Doz.498,Ij05-10.car
,.Ir. de IdentldO!ldl'! 2!.J.60S (In!>tttlJto CilIrlo!> Ml!nezl!:'!d. restdêllte
i'
tonlcllro1ldo neHZI cidade, à ruo') RlllChuclo 333. apartamentQ 602 - Dfll
~OCI05 QUOTISTAS -d.1 50ded<lde por'Quota!> de R@'sponsabllldade L.I":'
li
Q7õiTIlE\,'lsA~JI~~~.~t1.S!~". com :ocdc à rua .Cláudlo Boltlst.oJ /,
0'1., "e'5ta~dc" Ilr,lc,1jU. ~q,J(Jf\ dI:' Sergipe. CGC 13.079,397/0001:
. , co... ~~u,§ atos, constitlJllvu5 r~gulotlrmcllte registradas fi .:IIrqulva _
1 ". Jvnta'Co",ereI31 do Estado de Sergipe sob ni? IZI73 em la de,J1I
1973 t posteria ...s oJlteraçõl2s. previamente .provadu
peiõ'
If:.i~"':"i€r"oiIcion<11 dc_Te1ecomlJnic<lçÕCSi, resolvem de COMUM ACOROO.
.h.alo;
ItiA alterotlrw<oo dc seu contrato social. como a seguir i!!.

;;'0 d.

_I :: ·:~::~~·=t-a·,-·:::~::-:~ ~:::~~':,'::N-;E-~-~~~:~~ '~':~1-~': IO~ ,

HANDO CAMPOS, retiram-se da Sociedade. cedendo suas Quotas
201/.000
(duzentas. mil) e !.IO.OOO (quarenta mil) respectivamente, ao sócio-quo
ti s ta AUGUSTO 00 PRADO FRANC.O , com todoS os di re.I tos e ob ri gações, vã
lore$ j.i~recebido~" e em eon!>cquêncla, dão amplO!l e total quitação; b) o espolio de FERNANtlO C~BRAl VIEIRA, representado pel.zl Inventariante Dona MarIa do Conceiçao Cabrill Vieir;; (.,cima Já qualfflct!d") cc
de as quatlls que pos~u~ noil Sociedade (50.000 orlglnõJls e m"is .50_000
bon.lfic~d;n) num tota! de ·roa.ooo (cem mil) quot.s, .0 Dr.AUGUSTO DO
PRADO FRANCO~ v.oJlor ja recebido,. conforme. Alvari do JuTzo d. $a.Vara
Clvlll - Cartorto do 19~ OHelo. clõttado de 26.VIII.IS81 -e- c} t~mbém
por unanlmldllde, todos os $óclo$-quotlstõls, concordõtm em aumentu' o
capital ·50<;i.:lll de Cr$ 33.000.000.00 (trinte três milhões de cruzcfrO:l
P2 ra Cr$ 60.aCa.ooo,oO (seuenta mílhõcs de cruzl'!lros}peJ.a con'!ltltul
çao d!.Z?OOO.OOO (vinte setf! milhões) de quotas I' serem sulJ5crltaspelo soclo-quotis~a AUGUSTO 00 PRADO FRANCO, integranundo o refe!"1
do valor, feio credito que p'ossue em Ct:lntas Correntes, n. Socledadll:
Em conuquencl •• o CONTRATO SOCIAL ",pós u alteraljõu da CL.AUSULA I

:~~:T~~g~~S~~m;e ~:~

t: ~~9~~~~;n~;:~:~3 ~~!lso

11 dad •• após apronçiío I
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c:onforme flear resCllvidn

CONTRATO SOCIAl.. -

f.,

~. - A Socledollde ,2i 1"':11"'5 sob a razão soe!"... l de TElEVISJ\O AT~
LAIA L1'DA., tendo sede e foro na cidade de ,MI.ACAJU.Estaóo óe Sergipe
~ 5 da Lei 3.708 de 10 de JanelrC! d,c 1.919 'c' legls !ação
que

fõr pertinente.

,

CLAUSULA 11: - A Sociedade tem como objetIvo oiI e~'ecuç:ão de serVlçOS/1
de radlodlfusio sonora ou de telcvisão.. n .. cidôlde de Ari:lCôlju, no Estado de Sergipe. ou em quaisquer outrõ1ls HH:ol1idilldes do Pars,
·desde
f;I~e, pa .... tanto. o GOVER.N~ FEDERAL lhe outorgue concessões ou perml,!
soei. podendo paralelamente. explorar a propagôlnda comercial.

",,,,rtunid,,d-.,, p·or dccTS'Zíã ddl mtlloria

n;l

'l ....)tllS.

C\.1IlJ'iUlA. ';(111: - Se.r~o lIá.lid<'J'S qUillsquer tllterações das c1Susulas
fonte COIHIII\TO, desde que fI rmndilS por 5óeio~-quotI5tas representól,!?
fo. ~,.lorliJ do t:.:Ipit.:l1 sl"Jci,ll. (Lei n~ 4.n6-Art. 35 - Inciso V .. 1).-07.19G5).

·-'t ,- ..... - :.=-....~':r.- ,-.-. - .-. - .-. - .-, -.-. -.-,-.- .-.- .-.-, -. -.~~:~s~~: : ~~~ r~ ~u ~~;~ ~~;ia C~~T~~~~o S~~~:; t:~~~o~~ r~o~: ~N ~ 1;~:il ~
DERAL.

.

~U!A_~: - .Para di riml r qU<lisquer. duvl das sôbre,
contrato. 05 socios eh:gern o

,e-

PilragraJo Primeiro:- A Sociedade tem os
ús ilItos constitutivos arquivados na Junta I;omerc:lal do Estado de Ser
glpe '5db n! "O
73/12 em 10 de Janei 1"'0 de 1973 e, é cancusJonirLa 7
d. serviço de radiodlFusiio (ttllevisiio) em Ar3caju. ne.te Estado, peDecreto .72.613 de I~ de Agosto de 1973.
:. '
Pará!! rafo Se\1un do: ~,As se r li a I te ~ações p02
terlores, foram AutorlzadAs pera DENTE L. e regIstradas/arquIvadas
na
JUNTA COMERCIAL do Estado de Sergipe. como a scgul.r": primei r .. - Por2
I
11.;
I
d. Q5.IV.76 s(lb f\~ 6~9 ~I\I 20.IV.7G; gÚ<lrlÕ):-" Portaria 860 de 22.VI.7S
sob n~ 1.733 em 2I.JX.7A: quint., ~ Port,H).' 2.085 -de (J7.XI1.79
sob
11! 2.933 em,Ú.Xll.79 -",. ~c;:í:;-~ Pnrt,lri<1 (nolllologaçio) DOlt d•••••••
~l.O1.81 sob !l~ 282000/28j::"9-ciii 28.X.I~80 . .
4'

'o

a!

it~' ~e i::~ t~ 7~6 ;~b 7:~ ~~~O I'~I· ~~~ v~71 ~;$ ~

r)

presente

FOItO dil Comarca de ARACAJU. no Es

udo de Sergipe.

E. por ESTAREM ASSIM JUSTOS f:

_

ACORnl\-

D~S. lodos os soclos assinam o presente instrumento de alteraç._o cOlltrõttuill (sétima). oriQino11 datilografado e 4 (quatro) I
vias em I.'XE.ROX". pôlr'a um s? efeito. per:ante as dU'ilS testemu _
nh'l5 ab~l)[a nomeadõ1ls e assInadas. para registro e o1Irquivamento

~~z~~~~Ad~O~;:~~A~o~~e;;~

~:; ~:9~n~:r~a~r~tas~;

::0 d~E G~~:~~: E::~:,~p
fe

Aracaju(SEo).

rovaçio e aut,2

14 de secembro de 1981

~~.f. d..

t:z. ,;::;...

Par.1f1rafo Tarc(!1 1"'0: - A execuçio dos servl-

::~r~ I ~~eq~: ~:~~ ~c o: s~: r~~ ~~; u:l~' r,~~~ ~~ ~~~:i~ :me r:;n:o 1~~~: 1;â~-~a~T
clvlcos e patrióticos.

"'0S,

....... ~ _,_~"

~

Antônio Carlos Leite franco

-

.!:E.!.~..!F,)Fo OUílr!.2 : - Potra. consec::uç.ão

.f"': Huhi'l'lo'M<&,(?;fidlaiIL-lI!h.

de

Rlb~lro

!U!~S- o~,i:t:;;; '~;~~~~f~dádtp~~~;~~;t~i;r-e;~~,çãe;;'ll~iõdifu~rl
ras, ',r;.

o

Eo

'-

lal de nl'IC
em c

"tlC~.

g::

unclonil 1, IIbnr Il!scrltorlos,
localid.de do Pars.

"6urtl li"ig1Jeiredc
Chaves
Inventarl.ÕlntO' do espõlio de Joaquim Sabino Ribeiro Chaves
,

b

, ciedade é por prazo Indetermlnar:lo
, aissoluIÇão. os precel~os da lel.esp~
CLAUSULA IV: - O Capital Soci<'ll. Inteirilmente rea1lsado,
~
de
Cr$ 60.000.000.00 (seuenu mi lhões de cruud ros) , representado I
por 60.000.000 (sessenta.milhões) de quotils do v.lor nomlna1
• dI!!
cr$ 1,00 (hulII cruzeIro) cada uma e lts51m rep .. rtld .. s entre os soelos: AUllUSTO DO PR.ADO FRANCO, com 59'.140.000 (clnquenta nove milhões cento quarenta mi l)quocu. no valor total de Cr$
.
Cr$ 5'.140.000.00 (clnquenta nove m~ lhões. cento quarenta mll cr.!:!,
zel 1"'05); WAL.TER DO PRAOO FRANCO SOBRINHO. com "60.000 (qulltro~~n
tOI sessenta mi I) quotas, no lJIalor total de Cr$ lj60.000,OO (qua trocentossesscntll mil eruzei:ros) ~ Jl.lnQH\O CAaL.OS LEITE FRA~tG "
eom 200.000 (duzentôls mil) qu'otu no valor total de Cr$ •••••••••
Cr$ 200.0GO.00 (duzentos mil cruzeiros) ~e- JOAQUIM 5ABINO RIBE.I"O CHAVES (espólio), com 200.0CO (duzentas mi I) q"otu no
valo"
~O.OOO.OO (duzentos mii,erul8iros).
Parâgrafo Primeiro: - A I'esponsabl tldade
de c.d .. sócio é limit .. da "til! o valor do tot.al do capital social.
na COr1fQl"'lnidade da lei ).708 de 10 de Jilnelro de 1919.

• i.~ '"'

\ .. :.i -

[.

~laria d"

Conceição Cabrill Vl~lra
InventarLlnte do espólio de Fer~
nólndo',C<lbr,:1! Vielfa
.

sodal~a;:tri:~1~7~~~:~~,·eA:.~~~O~:~/~:~u~~=

tlatrvu do côlplui
las, a Socled.ade reconhece apenas um ünico proprietário.

tL.AUSULA v: - E'.ved.ado o Ingresso n .. Sociedadt" !l'pes5oõ'Js jurrdi ~as e e~trólngelra5, só podendo rleh ser ad.mitl"d"os. brasileiros.
CLAUSULA VI: - A"5 quotu representativas do capital :social,
são
Intransferlveis. lnallenâveis e Incõlucionávels. diretõ'J ou indlret,allle:nte, • estrilngeiros,e a pessoils jurí~icils.

Assinatura da firma por quem de direito:

CLAUSULA VII: ~ HiI hipótese de qUálquer dos sócios desejar tranSferir. parte ou a totõ1llidade das quOtas que possuir. te.rio preFerência .bsoluta paril a SUol aquIsição oS demais sócios, aos quais
só-c.l.o Interessado, deverâ c.omurdc.ar ~ua intenção.p~r e~crlto. I
S'IIlndo o valor da quota apurado elll fUIl~ao do pólltrimonlo lIquido da
$ocledade. por Balanço levantado no üleiino dia do mês do aviso.

TELEVISAo A1'ALAIA LTDA

q

~r.afo Pril!ll!iro:'~

:.

I)

tJft~ ~.;;.? ~~ dk..~e...
/

W.1ter do Pr.lldo Frilnco Sobrinho
Sóci o-Geren te"

sócio interes5ado

:~c~~~~: ~: ;~~~~rp~~:s r~~;~;~~,d~~~;'~ ~~~~~~~~ ~~30 d(~~:~tar~rtJ~
PiJról)r,.lfo Sl'!C)Ílndn:' - Caso mai$ de um sócio, deuJar óla'lui ri I· il~ ;iU,lt-,,~·:-;:-,' nQ:ll ~'fÇ;;o se rá fel ta por e le~.
proporção direlO ll-tl lIUt'lflti,I.Id.~ .Ir' !junt.)·. qu~ Ji possuirem.

______

n ..

CLAUSULA VIII; ~ Ocorr~ndo o rillecillll!ll(O de qualquer sócio. a So~
cll!!d~dC n .. o se dissCllvcrã. pr'H:('dcntlu~<;a._e~tão, iI um Balanço Gc~
r.1 e pag.lndo-se AO hrrdairo ou Iwrdciro,>, do ~õcio F.decido,
o
'ulo~ de seu. capital soci.d. con:.idcr;HuJo-sc, tarllb~m. os créditos

~ALAIA
CGC

~~ "~~~ :~~~~~~~~ ~~~. ~~: ~ ~~~~:.=.~ ~~~. ~~~ ::~~ ~ ~ ~~ .~~~rlldo

~~ ~ ~:~ ~ o~;m

~~s ~ d~~~~c~ ~~~~:ç~e: rT:~ ~~: I:~ (~~~ ~o

~:~;'r 1~.~~;m~/~~~~~t:c~~~~.
CU~U!iULA

IX:,

w

pa õ.agrafo

segUJ'l

1~~ ~~ )o~~:;

do da CI aU5 u la VI I

A Socied"de serã -'ldministrilda por

Ou

-

AU'GUSTO DO PRADO FRANCO. br.1ls11eiro. natural de lar:llnJelr"'!I-SE
clIsildo. industrial, CPF' OOlJ.055,7lJS-68. e~nelr.!l de Identldede
,13.ljljo (Instituto Carlo:,> Henezcfo-SE). rC'!Iidente t'!. domlcllloldo
nestll cidlldeic A\Io,B,ó'Or;io de' Haruim 212 - apto. 801 õ IJALTI::R
DO
PRADO FRANC? SOB RlflliO, brasileiro. naturill de Arllcllju'-SE, casa
do, Industrial, CPF 003.685~3$5"0lj, c<lrteir.a de identIdade nó-=mero 97.640 (Instituto CõlrIO~:_Mene7.es-SE), residente e domiciliado nl!!ta cidade ~ Av.Beira H<lr 2286 - apto. 801; JOAQUIM SA
BI1H> RIBEIRO tl-lA'JES (espõlio), repre!<enc<1dQ peJo Inv~te

pO~s quoti1.

::~~s·~~ ~~:~Jin:~~ilf~n::r:=~~nr~~~~~~::1~~~~f1~?::j~: ~=~:~~r~~~c:~

tereues dA Sociedade. em JUIZO ou fón; dele. $cndo vedado o U$O da
razãç social em qualquer i1val. fiançõ1l ou 9.1rllotla em fllvor d~ ter ~
celro".
ParáQro1fo Primei 1"'0: - A Sociedade poderá I
fuer-se representar, em JUIZO ou fõr:) dele. por procurador ou procJradores, os qual" ter'iio os pederes que fortlm fixados nos respec;tl.
vos Instrumerttos de mand"to. scndo·qlle t.1ls procuradores. deverão 7
5.1', obrigator1amcnte bro1lsilel raso
w
Parãgrafo Segundo: - A ~oçled!dtJ
ser.:â a!!
pre reprl!!senuda na forma ~esta tLtíUSUlA, pelos dois sodos quotistas ou por um dos procuradores.

CL~USULA X: - Ficam Investidos no cargo de SOC10-GERENTE. os O:;Ôc1M
quotlst.u,: VALTER DO ?RAOD FR.ANCO SOBRINHO -e- ANTÔNIO CARlOS LEITE
di spensados de cauçao.

~.
O~
rltll

l TOA.

1>.079039710001~D9

OITAVA alceração contrlltual, per.! rnu"
dança do quadro gerencl.lll. adml'!lsão de
novo si5cio quotlstll, sem modlflclIçio"
no controle ~~c1etiirio,

ati o último dia do mês em que tiver ocorrido o rill;clmento,
Parâ9rilfo PrimeIro: - O valor total
qlJt'
fôr devido. seri pago ilOS herdeiros ou a quem de direito. na seguin
tCl fãrma:, a) 20t (vinte por cento) do total, dentrQ de 90 (n~vcntar
dlu • ,contiJl'" da d.atól do falecim~nto; b) ?s re'~antc' aO:ti (oltentll
5
I
8j u
v:
n
.. COlltólr di!! data do falecimento e in demólls, no mesmo dI .. , do ..
meses suosequt"n tes.
rarâ9t'afo Sequn·do: - Os pag'amentos
ser50
de responsllbllid"de dos socios 9UOtlStólS remanesc~n~es. na propor ~

Antõnio Carlos Leite franco
sõcto-Germp'

•
_ Pilrágrafo Onieo: - A tftulo d~ "pro-!ilbore"
"pclos sjerentes ter~o ll\IH\~tl tment~_, em \l\oedi3 <:.orrente ou ccedl tos
conta. 'ura v_Ior a ser fixado d8 comum acorco.

CLAUSULA XI: - Fica eriGdo um livro - REGISTR.O DE REUtllõES I)E SaCiO
~UOTlSTAS E C~P;I::NTI::S. com a f'inõJlldõJde de registrar ÕlS deliberações
Sociedade.

ill'

CLAUSULA l<11:'~ O _no $ocla1 coincidiré com o ano civil.
(.lo dl<:l ~I
dt Oeztlmbro <:le coadll :IIno, sl'!r.1 l"v;'Int .. do t1m j.1<mco tieral p~ro'l iZlrHlr'olI
(.0 <101 ruulhdos do e~ercíc;n; 05 lucros ou prejul::o$ .apur-ado~. 7
~t'G.f~O em t(tlllo prõprio "~l !>(lcicd.,d~ ou (H'lr~O dlvidldol entre
o!õ
,,,,)tlOl UI proporcão .di.!:.Q..t.l.. d .. qUilntiQ<1de dt: quotóJS Que oo,~uirem~ ,1

~onl!l lZi"1IJra F'iguciredo Ribeiro C:hi3Vc5 •. brasilciõ~. V·JIlV.a, ~
duHriÕll. CPf 111.73J.o6S~53. colll"'teir.1 de ident!d;'lde 39.299
I
(Instituto Cilrlos Menezc-s-SE). residente e domiciliada
nesta
(;1 d<ldC' à Av.1\ul)usto ~~ay'H'jrcl 212.. conforMe Te-rl:'ll!lo. de Corr,p'l'o,,",'!;50
de hlventari",nte da EXl'lo.Snr,Juiz de Direito - Dr.Antônlo Ferreira Filho, l;oSlrtorio do I~H' Ofício ~ Sa. 1J~rll Civel,
datado
de 17 de Fevereiro de 1981: ANTONIO CARlOS'LEITE FRANCO, br.. si
lr.iro. nl!tural de flri3e;"jju-~~.CPf U51_b19815~4~, C;'ls':ldo, indu!'i"=
tr,.iel, ci3rteiril de" identid'Hle 169 ..109 (Instituto Cllrlo:; "'coe zes-SE). l'esidente e domicil;;:Jdo nesC~ cld13àe :; Av. Ivo do Pr3
do 1182 - iJpto. IOOL,I)NICOS SOCIOS O.UDTlSTAS da 50{:j~dõde por
Quot<1~ de Respon!,a::.;lidtlde Lil'lit<:lda - "TELEVISÃO fUI\L!\JA LTOI\~'
com sede;; Rua Cliiudio B<.ItistoÕl 12.2,. nl.'~ti"l cldõlde de Ar""c<tjrJ.E ...
tado de Sergipe, CGC 13.0,9.)97/0001-09, com seus ~tos con~ti"=
tutivos r<:'9u11'lrmence registrado!> n:' JUlltll Comerei.!! 1 do E'!tl'loo
de ::ierglpc!lob no;' 12/73 em 10 de J~nCiiro de 1973 e :>osterlol"e~
..1 t.êf'.!Iç·ões , preVi.!ll'lêlltE "provao::!<'J" pelo Oepart>lmenco
~lacion-Jl

~~ ~~~~~~~~~i~:~~~~,c~~~~~:~m~:~t~~,~tl~o~~~~D~~g~i~~unl'<J

OITA-

õ} iJdmitir ntl Sociedade, copo sócio-quotistõ o Sr.~VAW
[lO FERREIRA SAlHOS, br~<;ileiro. n<ltUr~l1 de Cedro de são João '=
se, c'-ls."'<da. jornali!;ta, CPF OolJ.O(,O.G6S-15. r...-:srteira de Ident.i
d~de l()q.IO'1 (Instituto C.orlo! Menezes-SE), residente c do:nicf
li.'!ldo i"lestil çid;:lI".le, ~, rUi! l"'o.ro1üo t'le"I:(Uitõl 6. '-lU\.' ildquin~ lOÕ
(cen) quotas cedioj"s pelo .. õcio·q'Uo.tlsta AUG1JSTO DO PRADO FRAIl

~õeio-gercntc.

to;
'!.J} Oelxa as funçocs de
D.quotls!;.1J "{AL:
TER f)O PRADO FRANCO SOB~IIJHC c ~fl' suõ ~ub':\tll:ulç.8o.5 IndlciJóo
Sr.

~Vi\l~DI)

rERRI:IR,~,

S,!4flfOS:

9328
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I).

Oar novo red<'iç.io pera 1I~ CLAUSULAS: IV,
~e9ufnt!'. r!'.:âllçií:,:
\

I li( e X

que

tcr CI

(,-,-,-,-.-,-.-.-,- ~

-

-'-'-,-.-.-.-.-.-.-.-

.

-

~~~~~::~~_~:~~~~~_~~~~:_~_~~~::~~~~~:~:~=.~~~~~~_
"":LAUSUlA' IV:- O Capital'Social.

i·nteirllr.1entc

re<ll

ft

/!Õ~,:fJ.~

~"'~~j~

'"

C.. $ 60.000.000,00 (sessenta milhõe~ de cru7.eiro!o)
•. ~'lt;;~o
por 60.000.000 (se~'SC"nta mi Ihõe:;) de Quota:; do va 'ó'~",,__~"'l):-I
de Cr$ 1.00 (hum CrllZl'iro) c.Jda u"Ja e ~!os;n reptlrt" ;0..,.""..,.' -·~rc
os sõcios; AUGUSTO DO rM~O F"RMICO. COI'l 59.139.'100
"Im" nt<1
nove milhões, cento trinta nove lT,i lo novecentos) quor,,:.,
no
valo..- tota) de Cr$ 59.139.900,00 (cjncocnto'l nove l'1ilh;;e~. Cênto trlnto nove mil e noveCE!'lto"- cruzCliro~); WIIlTER 00
PRADO
FR.ANCO SOBRltlHO, Com 1,60.000 (qu<ttroco:'nto!:o e ~e-~"-l'nt<l l"Iíl) quo
t~s, no v~lor total de Cr:? /.60.000,00 (Quatrocef"ltos sessenta 7
mil cru7eiros); ANTôNIO CARLOS LEITE FRMJCO, C0I11,200.000 (duzentas mil) quotas no V<Jlor total de Cr$ 200.000.00 (duzentos
mil c .. uzerros); JOAQUIM 5ABIND RIBEIRO CHAVES (e~põlio),
com
200.000 (duzent.:ls mil) quotas no v.;llor tot.,1 ce Cr$ 200.000,00
(dUZentOs mi I cru7.l!iros) e EVAtHJO FERREIRA $MH(1S com ICO(cem)
quotas no valor total de Crnoo:oo(Lem cruLeiros).
.~rafo Prineir,O~- A respolls"bi lidadc de cada
sócfo
é limItada ate o valor total do capital soci .. l, ni! conformidade da Lei 3.]08 de 10 de Jõ:lnciro de 1919.
PlIrilqr.:lfo Seqund~:~ A,,- quotas representativas do capit2l1 soci.ol. sao indivisíveis. c pari! ci'ld" Ulllll deli!s. a Socíedll
dl"l reconhece aperl<'ls um único proprietJrío.
-

Setembro de 1989

em 23 09 1975 pela SSP(SS). residente c daniciliado nt!sta cidad.e á Avenida Beira
M3I' 22B6. t>{l;;orL"'Tento 001: AfITOiJID CARLOS LEITE F?.AN::ú, brac;Helro, m.tumJ c'"J./
An\c;cJ.ju{SE). casrula. indu::Jtrial, cCPF OS1 679 8l~49, carteira de identido.ce n2 .••
1139 109 er.1iU~;l. em 13.10.1'372 pela SS?(SE}. residente f!' dan1cilioo':l nesta cid:u:.1e/
.i Rua It..Bbai.;;m:,l( n1 724~ .EVAnOO F'Ef[RETTV. SM1'03,brnsileiro, natt.rr'3.l. de Cedro de
soo JOgO, SE, casado, jornalista, ,'C?F C04 060 665-15, cartej.ra CI!' 1E1entidad& n ll ••
\04 104, emitida em 21.01.1969 pela SSP(SE), re.t:1dente e dcm1ci11aoo nesta q1d8de
A R1.Ut leopoldo r",osqui te'1 n Q 05. S':CIC!S Q.X1I'I5Tl\S dLl. Sociedade por quotas de Rcspon
ânbil1d:lde Umitod)-'."Trl.f.VJS.:;;O ATA1l\1A L'l1JM' COõ.'I sede res-ta cicbde de Ar3caju(S::}
á. Ro:l Claudio Batif',t,":l. 1;>:>, cr.c 13079 397!CroHYJ. concesslonarln do serviço de I
radiodlrucào sonor'3iTclcviciio, confol'm9 Decreto '/2,613 de 14 de agosto de 1973 e.
!:\cus atos conzti tutivoz regulamente rcgl!;t!udo:; na Junta. ccm:.rcial do Estado
de SCn::lpc sob n~ 1<!/73 ,~ 10 1a jMl~iro de 1973 e p"'.-3teriorcs o1tero.;õcs,préviaI'l'ente oprovodatl pelo :X:p"rt~nto Nncionnl de Tt·lcccm.Jnicaçôcs. resolvem de COOUi\
4coroo e rcpreccntcndo !!!J,67% do c3pltal ooci,':\l: n..'\ ró~ ccnvcncicna:\a pela ~
mJll:l XIn ( Lei 4,726 de 13.07,1965. artiao 3B - inciso V) efetuar- a <J1temçoo do

can

ccwrPATO SOCIAL, eC.m , :~p'uir:

.

a) •. lIrJ.'pl,rlt· -'I Md<':\Çã.J ':!;l ClJ\USUIJ\ Q1!I'RT/I - (lO cnpital Soo-:j'Ü-na for
~reto Le;!. 2.2RIJ/8'.l, :-I rosp-=:ito da no~ unid~r.· co olstem..'\ m:netârio bI'3SileI

"";.
cP

b) - flt.ITI':l:"lt,.3r o C3plt:"l.1 sl.:'cinl, dt:l r.~ G,!?4D.OCO,OO { seis milhCf!s I ~
n<"v-=:ccntoG e qucrcnt.a rni 1 ·':"\,tz."tdosl r:"~~lo. incçorf.'{ll";'lÇào da 1"eOO1"VC:.s-, repartindo_~/

~~~~~d~uO;;:~~OE~~~~·,::~:.~::~;l!llln::ntc entre o:] quotü;tas. sem alteraçoo ~s

per_j

CLAuSULA 1)(;- A SociedóJde ser~ .... dminl~trild.l'l

por. DOIS sócios. I
aos <:Iu,)is sõo conferidos amplos e plenos poderes pa
ra .priltici'lr todo'!\ os atos norm<lis de admi]'1ístr..,ç;)'o e gcrêllcia"" defesa dos interesses da Socíedade. em JUIZO ou FORA
DELE'
sel'ldo veda-do o uso da razão socio:sl el!l qU31qucr aval, fiança o~
garantia em favor de t.erceiros.
•
.
~rafo Prirne-i ro:- A Sociedlldc' podcrã fazer-se repre
senta..--se, em JUIZO ou FORA DELE, por procurador ou procurado'='
res, os qu"is te-rão os poderes que forem fixados no'S respec:tlv:,s instrumentos de m.l'lndato, sendo que t.!lis proc:ur"óoros, áeve
rao.,er. obriglltoriamente brasileiro5.
~r.l'lfo Setlundo:- A Soc-iedade.~er5 senpre represll'!nta'
da n~ forma desta CLÀUSUlA. pelo!! dots sõcios gerentes. ou por
dol,. pr~cu:ad,:,res ex~rcssamentc autorizados' OlT por um sôcio g!!
rente. Indlst.lntament-e, com um dos procuradores.
quotist~$,

CLAUSULA ~:- FiC1HlI invest.ido,> no ClIrgo de sócto-gerente, 05 só
r[{MeO e EVAfl:DO
FERREIRA
SANTOS, dlspefl~ .... do~ dp coJuçiio.
Pari!qrafo Vnico:- A trturo'de "prõ-labore" os
"'ócios
g....ntes terao mC'n~,]lmentl!, en lTloeda corrl!nte' ou c ..éditos
conta, um v31~r '" ser fi ."óado de c.omum ac.õrdo.

cios quOtistas ANTONIO CARLOS LEITE

O' .-

I

E PO!\ EsTAREM ASSIM-·JUSTOS E ACORDAt>OS

"ln.~cdOSI~'''ln'''m o pre'-cnte Instrumento de alter"ç~o. em ori"
fu •• 1;.:~II",~~~f)fodC) e quotro vla:l em "xo::rox". ne preSll'!nç~
de

_ '-'-'-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. ;6; I:~ ~~v: ç;;q ~~ v;e~: r;~~~~ - -,C~:~ ~~~:

~~. !~ ~.~o d~ s:~~ I ~: ~o

to

...

Televlsio Aal..,la ltdo!!.

~ Alt.ContriJtuAl

.---.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-,-.-

-

120183

----

~

- -.-.-

- ' fI:;..

- -.-,-

de Tcjecomunic:-=!çõe~.

:

03

SOcial;

e) - lJl.ontCI· inalteradas 1;0'10.:, as dcm'lis clausulas do contrato social.
Em {"nce <\o ncitna decidido, por- un.'ll1imidade aprovan Im ~gulntl"!lS
:D.teroçõcs, qu: oc~..o ztirnctidas previamente á concordancia do ministério das co-

lTU)1cm;ooz:

'

'OClA'JSU1A QJOOA: - O C';!Pit.."ti Social, inte:l.~nte ['e'llizado.é ~ 7,oo}.OXJ,OO!
(r:et~ mllhôt:z de cl"'.lz..'1.d~s), repre~en!:..'\do por 7.0c0.OOJ (sete, miU·.oes} dI'; quotas !
dO valOr' noninal de CZ$ 1, (X) (hL1ll cNzadO) cnda tr.I2. e assim repartido entre os I
Sccios-Q\.IOtiz~:
\

,I.. _,_. _._ .-. _._._._ .-, -. -,-.-. -,-. -.-.-.-.-. -.' •-.-.-.-.-. -,-.- .-,- .-.-.,
AOOuSTO 00 PRAOO F'R/Il-l::O, C"-:fl 6.1399.G54 (xis mi\ljii'~p.1~P6eentos c noventa c 00"0'
mil ;:eiscento5 e cim:oco.... n C qU:l.tro) QUOt3."S, 'l'\Q v~otal de Cz.$ 6.1J9~.654,OOI,
(reis milhÕes oitoccn.to:::;, ..:: eovent.:\ c nove mil i.cisccntC's e c,incocnta. c qU.:ltro I
cIU?'.ados); lt.'ALTER 00 ?Th\!X1 F1V~~':O DOO!tIMD, cem ~3.C~8 (cincocnta e trcis mil I
seiscentos e &esscr)ta c oi to) quot..~,no valo'r tobl de CZS 53.EG8.00(ci.ncoenta. e
treia mil seiscentos c ~~: ..{ 'nta c oito CN7..'1d03); ANIONIO efl.RlJ)S lEI';E FTIAlO). I
cem 23.333 '(vinte e trcic mil trezentas c tM.ntn e trcis)quotlm, no valor totall
d~ Cz$ 23.333,00 (vinte c 'tl"~1s lD-il trc:o.cnto!:õ c trint~ e tre1s C~);JOI\r:;UJt.l
SAl'U.o IUBElRO.cHhVES· (c,::pÓlio). cem 23.333 (V:inteo e treis mil trezentas c trinta e treis)qu::rte.s. no valo:" total de Cz$ 23.3:;13 m ("lote e treia mil trezentosl
e trinta e treis cI'\1Zlldo:;) -e·, EVA~DIJ E'ERll.EIRJ\ St'\fIT03, cOO't 12 (dou) qubtos.
(db:o;~ CruzMOS)."

no

valor tottl1 de CZ$ 12,00
ArllC"j~-SE. 12 de J.!Ineiro de 1983

ClAUStn.A NONA : - Paragro1'~ Tercp.iro : - O!.:i aaninistradores da Socic~. Gel'1JDl

Augusto do Prado fr3nco

tl~,:'-:~

j,

'.;

""a 1 ter do Pri!do

,/

brasileiro natos e a suo investidura no cargo s::xnente poderá ccorr,'~r apÓs have rem sido aprovados pelo ministério das CCt':U'l1caçêes_

,ri>. Fê ~,-,-.>

r.

Sobrlnhp
CUIJSULA XI'lI : ;. O prc~~nte contrnto só poderá ser alterado apÓs ilrJJência do Mi-

nisterio das Carunic&;ocs.
Antônio C,]rlos leite Fnllnco
E por' ente"U'Clll assim juston e acordados. 03 SÓC1os-c::p:ltistas as.s1nml o preM'nte tnstru:rcnto, em ~is vinz. na presença de duas testefilrl1as, pE\
rã registro c arqu1vancntC\ r:l. Junta CC'(l'ercial do F.stcdo de. Sergipe. em virtude
da aprovaçoo prévia do mni:.~têrio das Co:õLnic.:3ÇlX>s.

~1í'!',,,,lti.;('~'!.i>';d,l),,,,#
guelrêdo RibeIro Chllves

7

Z3ur~

InventiJdante do espólio de
JoaquIm Sabino R.ibelro Cnaves

./
-.'"

4:.{c/"""'~(p!...UL ~

.

EVllndo 1õe .. rel rll dos. Santos.

__----'A""'L""_,/: rCL',../.,. hA-v

__

AJJf!J1!;tõ d(' J'rado Fr:f/lt.."O

t;(&·&~, ,.(~; (y~-c:

'2?c..>-<-<<.o- d~e:..;...-e..

Valter' do Prndo Franco Sobrinho

Assln3turll' dll fi rmll por 9uem de dIreito

,TELEVISM ATAlAI A LTDA

r,;r

161

Antônio [:lIr)o,.llelte Fnnco

-

I,'

f~,LEVlSÃO ATiüJI.L\ L'IT'1A

fGC 13 079 387/OC01-09

!.~sirot1.l':'

iJa rlnnu por 9.JO:'fl'l de dire1 to

TEl1i,"~JsrD ATl\LlUA LTDA.
Nona Alteração Contratual p.;u'a Bu:Jeoto do capital

mediMte incorpornçiio de rcserv1JS, sem M:JDIF'ICAçNJ NO NJ\NOO &x::!ETÍ\lUO.

,~~'-t' J;:~
...
Antonio Cnrlo5 LÕité~fr~

~",,_"_~Sl;:;-t.;d._F.:'1:.nda ferrell'â Snntc::í

AtaJSTO 00 PRAOO FRANCO,bri'lSileiro, natural de '1~3r1Uljeirus.SE,c~. industrial,
CPF 001 055 745-58, cnr'teirn de identidade n\l 13 440 emitida em 17 .04.1972 ~la
SSP(SE}, residente e doniciliado nesta cidade, 5 Avenida B3rão de Maru1m 212:a;;o.r
tarento 001; WALTER 00 FIW:0 FRA."K:D SOB!lINID. brasileiro, oot.ur:ü de Araca,ju-SE -;
casado, 1.ndtIstrial, CPF' 003 685.395-04, cartelr:1 de 1dentid.:rde'nr 97 G40 emitida!
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Pará5rat"o Quarto: - para a consecução d~ I::eus obj(Õ'
tlvos, a Sociedade podera instalar estações radiodU'usão.-sonoras. ser.-:
viço especial de. musica f'uncicna1. abril escritórios, agências ou sucursaIs. em quaquel localf.dade ~o pv.is.
cLÁUSULA lI!; - A duração d p Saci~dade é par pN17.o lndl':!-terminndo o: _. j'.
Yando-s~. quando da .sua dissolução, os prece! tos da lei espec:1fic,:::.

C%S 1,00

cLÂUSUIoA IV: - O capital Social. inte-iramentc· realizado

é

ele cz$ ••• ,

•

;~~o6:~~~'~O~~~~ ~i~~~~s~i~:Õ~:o~:sc~~~~:~~~, n~:i~:~c~~a~~$p~~~;(. ~~;" ~

posSUE

QmISTAS

úr. i..ug-...:.sto

t,I.Q pr~o

~11 ••.39.9

F.ra'1co••••

Or. ;,,'~ t~r do ?rado rl'an.::o Sob.

"""
m
""

S:'l. f",~::-;n1o Carlo~ Leite FrtiJ"lCO
Dl". Joaq'Ji:Tr St:'binê! R. Ch;;l'Ie5 •••.

(es;::0iio)

Sr. Zva.-,:lo Ferreirn Sarltos •••••

AmEf!ú

"

6.8'10;515,00

98,57

0,71

53.203,00

0,77

53.669,00

0,77

0,,,3

23.133,00

0,33

23 •.3':3,00

O.3J

0,33

23.133,00

0,33

23.333,0)

0,33

H,CO

0,1
lCG');

5O.0c0

T:ltais ••• ;.

%

9a~51

TOTAL
6.899.~54,O'J

9.:3,57

12,00

6. 0 i;O.ccO,CO

1=

7.rrA.er./J,CO

1=

cruzado) cada uma e assim repartido entre 05 socio':-quot1sta:
AUGUSTO DO PRADO FRANCO corr.6';·999.G42 ( seis milhões oitocentos e noventa. c nove mil seiscentas e quarenta e dua's) quotas no valor total de 1
Czt 6.899.64.2.00 ( seis milhões oitocentos e noventa e nove mil seisce!:!.
tos e quarenta e doi.s cruzados). WALTER DO PRADO FRANCO SOBRINHO com I
i3.6GO ( cinquenta e treis mil seiscentos e sessenta e oita) quotl'ls. no
VAlor total de Cz:t 53.568,00 ( cinquenta e treis mil seiscentos e
ser;
eento. e oito cruzado::;). ANTONIO CARLOS LEITE fRANCO com 23.333 (vinte -;;
trcls mil trezentos e trinta e tfels) quotas. no valor de Cz~ 23~333,00
( vinte e trds mil trezentos e trinta.e treis cru'zado,J: JOAOUHI SABINO RIIJEIRO CHAVES, (espólio) com 23.:333 ( vinte e trcil' mil trezentas e
trinta e troi.'3J quotas no valor de Cz:S 23.~33'.OO ( vinte e treis ,,:Lil e
trc2Qntor; c trinta e treis cruzados): EVANDO FERREIRA SANTOS, cbm 12{do
quota:; no valor de Cz$ '12,00 ( doze cruzados) -e- ADEt4IR DA COrJeEI:;"
~ com l2( doze) quotas no valor de' Cz$ 12.00 ( doze cruzadas)

:!ti)

•
. Paráp;r~fo pr~: - A rcspon!5nbllldade de cada sÉ'
cio o lImItada. até' o valor do total do capital social, na confílr·m:diJr.!l'(
4~ Lo1 3.708 de 10 de janeiro de 1919.
.

_ TELEVISÃO 'ATALAIA LTD~

C.G.C. 13:079.397/0001.09
ARACAJU

_.

~

-..... -.-.-.- .....

":"~

..-.-.-.-.-.- ..... -.-.-.-.-.-.-.- ..... -.... ~.-.

oécima al tct;"a~ão contrntual para admis~ãp' de sóC10-quot1sts., nomes.ção de 5ócio-gerente e canso-·

11.dnoão do Contrato

Socl~L

AUGUSTO DO PRAJ0 FRANCO, brasielrl·o. natl1ral de- Laranjeiras SE:. cazndo
1ndustrJ.al. CFr 004. 055',74S':"68, carteira de Identidade. n~ 13.440 em1't1da em 17.0'4.1972, pela SSp/SE, residente e ·domiciliado a Avenida Ba,:.
:rÃo;~de Naru1fll, 290 apartt 801; WAL'l'ER DD PRADO FRANCO SQBRINHO,braslle!
ro, natural. Qt; AracajU SE, casado, industrial, CPF D03.68S.395-04.ca.!:
te,1ra de ldentld3de -n~ 97.640, emitiÀa pela SSP/SE em 23.09.J.975, res!
dente c' d.omiciliado nesta cidade ã Avenida Beira Mar 228G. aprtl! 801; I
ANTDNIO CARLOS LEITE FRANCO, brasileiro. natural de Aracaju/SE, casado,
indu!it:-ial. CPF051.679.Bl5~49, carteira de identidade 02 169.109 emitiç1a em 13.10.1972, pela SSpjSE. residente e domiciliado nesta.cidade,
.. 'Rua Itabaiana n Q 724; EVANDO FERREtRA SANTOS, b!"asileiro. natural de
Cedro de são Joào,SE, casado jornalH:ta., CPF 004.06'Ü./~$5-15, carteira/
<!e identidade. n'l 104.104, emitida em 21.01.1969, pelá. SSp/SE, reside~
te e .domiciliado nesta Cidade á Rua Leopoldo Nesqu'1ta n t 05,SOCIOS QUO
1rSTA da Sociedade :por quotas de Re~ponstlb111dade Um1 tada 11 TELF:VISfiO
AT:M::.IA loTD,..", com sede r.esta c.idade dc Araca,ju{SF.. á Rua Claudio B.<t~ 1;?:2 CGC 13.079.397/0001.09, con.cellslonár1a do ser·viço de radiodi
tul!iRO 30norafTelevisào. confórrne Dccret'O 72.613 de 14 agosto de 1973 e
com ~eus atos .ccnstitutivos regularmente reg1strado na Junta Comercial
do Estado de Sergipe sob nl 12/73 em 10 de janej,"ro de 1973 e poste rio.re:!'l alterações, préviamente aprovadas' pc~a Depa.rtamento Nacional de T~
lC!lcol:l.inicaçõe5~· resO'lvem de comum acordo e rcprescnt:mdo 99,67~ do C~
pita1 Social, naforma· convencIonada pela Clausula XIJI ( Lei .4.726' de:
13.07.1965 artigo 36- inciso v). ef'etuar a alteração do CONTRATO SaCI ..
~I como a lleguir:, ,

..] _ admitir na Sociedade, eomo sócio_quotista,' o Sr• • AD~MIR
da COnCEIçiio, brasileiro •. n'tltura1 do Rio de Janeiro RJ, casado, Tecm.. coJ
tún 'contnbilidadl!, CPf .. 072.96b.415-04, earteir<t de identidade nl! ••••• :
358.459 an)itida em 24.02.1976. pela SSP/SE, residente' e domiciliado a
!tu. nD" 3 nl 127, Conje Bugio. que adq~1re 12 ( quotas) no ....-a.lor de Cz
~2,OO (.doze cruzados), ceC11das pelO socio-quo'tista. AUGUSTO no PRADO /

PIlANCO

t

ADEl~IR

~ONCEIÇÃO

b) _ nomear sóc1.o-gerente o Sr.
DA
c) _ consolidar o contrato S0e.ia1. como a seguir.

-c-

.. CONTRATO SOCIAL -...
_
CLÁUSULA I _ A Sociedade ai rara. sob a ra:.ao Social de 'l'ELEVISAO ATALAIA
l.'fl>h... tendo Bode c r-ôro na cidade de AFlACÁJU, EDtaclo 'de Sergipe nas I
ftOMn8t\ da. I,~l 3.708 de 10 da janeiro de 1.919 e ~,egi6laçli.o que rôr pe,::

tlnento •

.c::l.~llm1!,A lI: A Sociedade tem como objetivo a'cxcclJçao de scrv1QoG
de
rlld1od1fU:ihQ .l'JOnol'Q ou de Telovic.üo, na cidadc de Aracajtl, no Ectado /

~ ;~~~~~c~ ~~v~~::ciu:,~'~~~~~, ~~~r::t~~~:~ ~~~~~:~:~e~n~~, P~;I~~:5~~:: ~~:
dtnd4 ):HJ.ralc!llnmente.

Qxpt"orn~

~rafo Segundo: - Caso mais de um sócio, desejar
adquirir as Quotas, a aqUisição sera feita por eles, na proporção direta
da quantidade de quot:as que já possuirel~•

JLÁSULi\ VIII : - Ocorrendo o falecimento de qualquer sócio, a Sociedade /
não sc dissolverá, procedendo-se então, a um Balanço Geral e pagando-seI
he,,:,deiro ou herdeiros. do sóe-l-o falecido, o valor de seu capital soial. considerando-cc. t"'-tnbém, 0$ créditos ou débitos que possua na. Saci
cdadc c o lucro ou prejui~o apurado até o ultimo dia do mês em que tiver
ocorrido o .fnleoimento.

'io

-Parár.ra:fo primeiro: - O valor totn1 que :rôr devido,
será pago aos h(Õ'rdciron ou a Qucm de direito, n::l seguinte- :rórma: a) 2oc~1
{ vinte por cento} do total. dentro de 'gO(noventa)dias a coru:ar da datai
do falecimento; bj os restantes 80% ( c.oitenta per cento}.e::t 12 (doze)
/
Pr'csta.çD.O menz.:li~ de ig\.1al valor e consecutivas. sem juros, venc:enêe-sl2/
a primeira 120 ( cento c vinte) dias a contar do. data do !'a1eoimento e /
as demais. no mesmo dia, dos mcelis sub.$eQucntes •
Par3grafo 'se~: - Os 1Jagamentos serã.o de respon·so.bl1idade do~ z;óC1os quotlsta rcmaneecentes na proporção. da. :forma previr;ta pelo parágrat:o segundo da clásula VI! ou partilhados 'de comum' acor

to.

LLÁSULA IX: -

-

A Sociedade ::era admim.ct:rada por DOIS

~ócioS

quotistas, /

nos·quais são conferidori amplas _c plenos pod~res para pr3t1car todo:; 00/
atos normais de 3.dminictrai,:;'ão e p;erênc1a. n<l defesa. dos interesses de. So
cledade, em JUIZO 'bu tóra dl':!le. sendo vedado o uso da razão soe1a1 em 7
Clualqucr aval. fiança ou garantia em f'avor de terceiros.
PartÍErafo Primeiro: - A &ocicdade poderá fazer-se /
reprecenta.r, em JUIZO ou :rôra, dc~c. por procurador ou procuradores,
os
quaie terão os poderes que 1'orem fixado noci respectivos instrumentos de
mandatu. sendo que tais .procuradores, deverão 'ser obrigatorIamente brasi
le1roe."
.
Parágraf.o SeRundo: '- A Sociedade será sempre reprc.centada na fó!"ma dcs~ãCLÁsULA. pelos dois sócios quotistas ou por um /dos tJrOcuradores.

11 propt:p'l'nda cçmerclnl.

Parttcrnt'o Primeiro: - A So cic:do.d~ t~r.1~oJ!cú'~~to~j
constitutivos (l,rquivüdos na Junto Comcrci~l do Est:ndo. de s"Ciilpo ~
nl 40 - 7'3/12 em la d~ janeiro de 197:3 e c eoncof:sion. r-·
e sp.t'vi,ço !
elo radiod1!U!liío
( T@levlsno)emAracaju.nesteE5t.,t.\t:l
Oo'~~~eto
n'
.
~
4
72.613 de 1.4 t1..~ .goato de 19.13.
!q;~ <:Pfj~~'-~""'--. 'fb

..

Parnçrn1'o SeGundo: - As nove a "1/ '~8Ç,
ores/
torAm Ilutorl%adu pelo DP::NTEL e regi:strBdas/ar~u ~ dns .. n<j."~~0l1ER_
CIAL do' Estado de Sergipe, c?mo a seguir: prime): ~~ '·;Pi';:a.. t~~1'~'.,-? :390 de
16.10,74 sob n l 1.'60 em l1.XII.7"'; scgunda.- portarJ..a24.'1"::'8~'t.0:3.15 /
sob nt 1.008 .em 06.0-8.75: Terceira - portaria 5.25 d~05/...tlli'~.7 sob n 2 , •.
649 em 28.04.76: guarh, port'ã'rl'õõ04 de' 2l.aLEi! !;ob n l 282000/283 em
2e.10,80., sétima._portar-i-a 302 de 14.10.81 sob n Q 373 de 10.Ú.81 ~_
v.: portaria 0317 de 19.05.8'; sob n f 05S0 de 17~Oa.83 e nona port;,.,:-!al
i301ac 14.04.86 aoi1 003 de 14.11.86.-

--

Peragrafo Tercei ro: - A execução dos serv1~'os a
I
• que ae refere esta clausula, obedecerá sempre" a legislação espee! _
qUQ ree:!r og.· Berv!çCS!;:· de radiodit"useo, visando fins educa.tiVOS; o1VicoS.
e plltl'loticos.

CLÁmll·U:_ Ficam 1nvC3tido::t no careo de SócIO-CImENTE. ,03 OÓc103 quo!.:!.:;
tas: BVMmd FJ:llnEInJ\ SANTO~ c ADF.UIH DA COUCIUr;ÃO. disl'Jensúdos de CilUQ5.Õ

. - -.-. -. -..... -.-.-.-.-. -. -. -. -. -.- -.-. -... -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ....-.-.-

~~:".:lrO Único: •• A ti tu~o:o:; 'cll!;~~tsb:..\(ç,!'orc:)'.bS~fO
cios ~cl'cntcs terno mcnSo.llllcnte, em moeda corrc:nte ou ;crídi~...ni::.'Cont~';7
um v;tl(.oI' a ser fixado dE! comum acorda.
CLXOSULA XI :,- Fi.ca criada um livro- n'i=C::STRO DE REUNIÕES OE SÓCIO QUOTIS

TAS E GERENTES. eom a finalidade. de regü;trar as del::l.ber-llçÕf'!S da Sociedã

de.

•

-

CLÃUSULA :<TI:- O ano soei-aI coincidirá com o ano civU. No dia 31 de Df:'_
:zcmbro de cada ano, será levantado um Balanço Geral para apuração dos re
sultados do exerd.cio: os. lucros ou prcjuizos apl.l~ados.!icarão em dtul;
próprIo na Sociedade ou ser~o d.i.vidldos entrl"1 o!:. sócios na propórção di.reta da quantidadc de quotas que possuir....m. conforme f'icar resolvido nal

oODrb-mlodBde, por
CLÁUSULA ~\nT: -

deci~ào

rla maioria das li'.lOtns.

Se!"~o válidas quaisquer alteraçõe!l das cláusulas destel
CO!'1'rRATO, dCl1-de que f'irffi1'ldas p01:' só<:";imo;-'=1uoti5t;as represontando!l. maioria do capit<.'\l social. ( lei n~ 4.726-ê.rt.38-inciso V.

9330
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o pr-esente CONTRArO socrAL só pode rã ser alterado cem
previa autorizaçao do órgão competente do GOVERNO FEDER~L.

CLÁUSULA XIV: -

n

CLÁUSULA XV: .:. Para dirimir qmd.squer dúvIdas sôbre o presente cont'rato/
os sócios elegem o FORO da Comólrca de ARACAJU, no Estado de Sergipe.

E, por E5TAREH ASSItoI JUSTO E· ACORDADOS, todos os
sócios nssinan (l presente instrumento d.~ al",<cração con'!::ratual(Dé-:ir.:a), /
original datilograf'aoo e 11 (quatro) vias em "XEROX", para um sá efeito,l

• f.erante _3-'::' .dL~as testemUI1.ho.::, abúj xo ~om€-adas e a'Ssil"tadas~ara re&i~::ro e
orqulvarnento na JUi~'rA COtlERCIA!.. DO ESTADO DE SERGIPlf, ~J=.0s ap;,ovaçaOf::
·~~torização do ôrgão competente do Governo Fcdcr~.l~

cas.ado. engenheiro civil, residente e domiciliado'ã Avenida Oton1el IX.iria,
de rtafiaia~a. no E!:tado de Set:gtpe. portador da Carteira de
ldenlridi!r:le nUmero 130.285~SSPJSE •• inscrito no Ca,dastro de PCSSOilS Físicas
do JoJinist'é~io d~ Fazenda soo. nUmero Oi3.88.1.905-14~ JOS~ ~iTONIO ~CEOO.
bras.i.l~iro. casado, p~fe:ss:or. residente e dOQliciliado ã Rua Batista Itajaí
n9 132, na Cidade de. Itaóai'a~a. 'no ~do de S~rgipe.~ po~b.dor da Carteira
de Identidade n9 124.4a7.,.SSPjSE:~ inscrito no Cadastro de Pess~as
Flsiclls
do Hinistih:io d,] Fllzenda soe n~ 036.86Õ.195-15; e J~AREZ FERREiRA DE G01S,brasnei:ro~ casado~ fUllcionãrio püiilico ·federal. residente e' domicilii1do ,f'à
~ua Gene~dl Valadão nQ 44!. na Cidade de ltab~iana.: no estado de $e..-gipe.~
portador 'da Cil.fteíra de Identidi!ldê nQ l07.23D-SSP/sE.. inscrito no Cada5tro
"cU! Pess.~as Físicas do Ministério da Fazenda. soó niinero 022.052.975-20,
~ESOl.VEH. por erte ih~truoent~, constituir uma sociedade por quotas.
dI:!
~spOnSabf1idade limitada. com a fina1i.dade d~ expIori.'lr serv.iça de radiodifusio sonora~ ou de televisio, em qualauer localidade do PaIs. de confonnidadi!: ~om i1.~ concessões ou pemis,!õoes: que~ para tanto, lhe venham a Ser ou
torgadas pelo Coverno federal ~ A Soçiedade terã o seu fôro e sede na Cid1l.d;
de ltilbaÍil.nil. no"(stado de ~ergipe. i R!Ji! 13 de Maio. n9 '121. Todos os negõ
dos da Sociedade sêrão regi~s .pelas ~oruHçõe.i resumidas nas seguintes . :
cliusulas:_
.

s/n9. na Cidade

CLJ.USULA ] :.. A Sociedade gi.rarã soó il denominação social de MDrO
CLU1lE DE ITADArAM LTM •• tendo sede e iôro na Cidade de lb.blli1l.ni.'l. no Es
tido de seryipe.
.
CLAUSULA II • A Soci~d"de tem corno ob;tetivo i1 e.x.ecllçio de servi
ços dI! rãdiodifusão de qualquer modalidade. na· CidClde d~ Itabaiana. 'no Est;
dI) de S!!rgipe. ou em qLlaisqut't" localid<'ldes do l'<llS, des.de que. parll tanto~
o Governo redcrül lhe outorgoe concessões 00 permissões. podendo,
põrlll!:.

DeMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TSCNl COS.

1 -

TRANSmSSOR

·PAMGRAFO 1. - ~ A execlJçãô dos' serviços a que se refere
. I:!sta
Clãusula. oliedecera. sempre~ ã 'egtsbção e'spec1'fi.ca que r~ger 05 servi
ços: de radiodifusão. vi.~~dD fins educadonais, CiV~C05, pa.tri.õticos·· t"ecreativos.

fRnICIPAL

1.1 - fabricante: WTK- Tolecomunicaç.....es ltda
L2 ~ tipo e/ou modelo:

'PAAAGRAFO 2. - Par1l. a cons:eeução de s.eus objeti.vos; a Sociedade:
de mii!iica
poderá ínS~Õe5.·raÚodifusoras-. s-erviço5 especials
funcionál, a6rfr e fecflar 'sucursais, 'em qualquer localidade .do País:.
po
dendo. para t~nto. a 'Ge~ncia dcst,acar li parte: do capital social qlJ~ de~
tinari i atividade ~e. sUcursal. me.di.a~te arquivamento de: ti!ll ato no Regi;
tro de Com~l'"d~ competente.
-

5.1 .. rMU-A

.2 - TRANSmSSon AUXILIAR

2r1 -

fabricante:

WTK- TElECOMUNICAÇÕES LIDA

2.2 - tipo e/ou modelo:

C~VSULA'rrr - A duração da soci.edade ~ por prazo lndeterrninado.

oli!;;:erva!}do~se.

SI FMU-A

3 - SISTBMA IRRADIAllTE

3.1 -fabricante:
•
TEEL.. Tale -ehtronica ltd
3.2 - tl.pO e/cu modelo: BECP_ 2L
.
o.

AracnjU/~E ~~

quando da rua

di~olução. ~s:

prcce;tos

d~'lei

especTfica.

CL1iusULA'rV - O Cl1Dital Social e de CR$ 60.000,000 {sessenta mi
lf!õeli de cruzEiirosl. representado por 6Q.000 (sessenta mil] Quotas,
n-;;
YalQr de cR$ 1.000 {h~ ~i1 cruze"i"rosl cada~ as~im di.stribuidas:- O sócio·
DERfVAlOO QUEIROZ CORRErA. com 25.000 ('Lfnte e cinco mil) Quotas. no ya
l~~ total de cR$ 25.000.000 (Vinte e cinco mi1f1ões de c~u;eiTos); o
IVÀN HONrEIRO COSTA. com 10.000 {dez mi11~qLJotas. 'no valor total
de
CR$ lQ.OOO.ÔQQ (dez milhiies de cruzeiros); o socia MOZART' AUGUSTO
DE"
DLIVEIRA~ com 10.000 {dez mil} quotas, no 'valor total de CR$ 10.000.000 (dez milhões de cruzefros:1; o ~õcio JOS! CARlOS MACH"ADO~ c~m 10.000 ("dez
f.lil}·quotas. no valor total de CR$ 10.000.000 (dez milhões de·cr~eiro~);
o sõcio JUAREZ FERREIRA DE rmrs. com 3.000 (três mil) quotas. no valor to
de CR$ 3.000.000 (tres milhões. de cruz.eiros); e o.sócio JOSE ANTON10
MA.CEOO, -com 2.000 (duas mil) quotas, no vala~' total de .CR$ 2.000.000{dois
milhões de c~uzeiros).

sõci;;

tal

do 'Outubro do 1988

ÚocãlE

PAAAGRAF:O lQ - Cada socie integ~a1iza~ã o seu ,c.apital da se9ui~
te forma:- 50%_(cinqucnta por cento) nenc'<l.to. em dinheiro. e as resta..!!
tes 50'; (cinquenta por cento] dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) diás, a contar da data em que o Go~erno F~dera1 outorgue ã Sociedade con
• cessão Otl pemlissão para executar qualquer ~oda1idade de: serviço de r~

diodifusã:o.

"':RÃOIO

CLUBE ··DE; ';ITABAIAN~

.

'MR1iGRAFO 29 - A -l:esponsabilidade de cada sõcio
o valor do total da capital social.

lTDA.

c'I:0UTRATO 'SOCII,L
DERIVALDO QUEIROZ CORREIA. brasileiro. casado, comerciante.. resi
dente e.domiciliado ii Rua Barão do Rio Branco. numero 20G.· na Cidade
Itabaiana., TIO ~stado de Sergipe, portad!J~ da Carteira de Identidade nlimero
67.i93. exp~dida pela Secretaria de Segurança PÍ1511ca do rst1l.dp de S~rgi.
pc.. inscrito no Cadastro de Pesso~s" Físi~as- do Ministério da Faz~ndi.'l sob
OÓ4.069.025~34; IVAN MONTEiRO COSTA~ óras:ilei~~ casado. comercian
te~ 'residente e domiciliado ã Rua lagarto nüml:!ro 2139, FIa Cidllde d~ Arac;
ju. rio Estado de Sergip~. portador d,\ Carteira ·de Identidade nC) 383.922~S5P
15E. ~ i~sc~fto
Cadastt:D. d~ Pes:~oa5 Física; do Min.istãrio da F.azenda sob
nfnero 265.153.775-68; MJZAAT AUGUSm DE OLIVEIRA. brasileiro: casado. en
Ql!:nheiro civil.residente e domicili~do ã Praça' João Pessoa*, ~Q 200: na
dlde
Jtao",iana, no Estado de Sergipe, porlad~r da Carte1ri de ldentidad;
nÜtnero. 288.567,:",SSPJSE•• ins-crito
Cada.stro de Pessoas' Msic1ls do Ministe
rio da Fazendo! soo. nUmero 116.273.015-34.; JOSE CARLOS HACHADO~ órasi1eiro~'

d;

e limitada

ate

• ~.Aro 39 - As qUQtas representativas do capit~l social s.io
indivislveis e, para cAda uma delas •. jl. 'Sociedade reconhece apenas um uni
co prap~icário.
.
ClJWSUlA V - r vedado o ingresso, na Sociedade. a' pessoas

jurI

"mero

no

de

,i

no'

jurídicas e estrangeiras, nela sõ podendo ser iJ.dmitidos brasileil-os.
CL1iUSULA VI - As quotas representativas' do capital sacia' são
intransferíveis. inalienáveis e incolucianãveis, direta ou 'indirl::tamente,
ia estrangeiros e a pessoa.s jur'ldicil.s.
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CLAuSULA VII - Na hipótese de qualouer dos sócios desejar
transferir a tota}ià<lde ou parte de suas quot<l;. terão prcferênt:ia absoluta para il sua aquisição. os d~rr.ais sócios, aos quais '0 sócio intcrc$~ado deverE comunic8:r ~ua intenção por escrito.

Iv"n

I~onteil'o

Costu

PA!V.GRAFO 19 - O sócio interesslldo em transferil" SU<lS quo"t.as.devora conceder aos demais. por escrito. \til prazo para resposta nunca in
ferior a 60 (sessenta) dias.
-

PIl.RJ'iGMFO 29 - ti!l~O mais de 1.JtJ. sê.cio desejar adquirir il5
qu~
tas •. a aquisição serã feita por eles, na proporção direta da quantidt:lde
de quotas que jã possui,rem.

Cl]\USULA VIlI - Ocorrendo o falecimento de qualauer 55cio.
Sociedade não se dissolverão sendo admitido na sociedade, o herdeiro
llerdeiros do falecido, desde qUí' os mesmos sejam lí'galmente capazes
que os: seus nomes sejam prev-iaJl)('nte aprovados pelo órgão competente
do
Governo Federal.
P~GRAFO 10 - Caso um ou mlll5 M:rdelJ''Os não queiram p<lrticipar da Sociedacle; procede.r~se-~. entBo. a ~. baianço !JÕ'r"l,
pag'~ndo-se
iqueles herdeiros. a parte·que lhes couber do valor do C,lpital
SoCial)

do sócio falecido, considerando-se tamoem. os creditos ou débitos
qw/
possua na Sociedade e o lucro ou prejuizo llpurado até o ultimo dia elo
mês e!B que llo~ver: ocorrido o falecimento.
.

PRII1"EIRA ALTER"ACÃO GONTRÂTUAL DA FIRMA:

PAAAGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo a hipótese do ?Zlr'5gr.:tfo primeiro

RÁDIO CLUBE DE- ITABAIANA LTDA

desta cliusula. o valor total do q~e for devido. ser5' p<lgo' ~o herdeiro
ou herdei~os. ou a que~ dc direito. na seguirte fo~a:- 10% (dez
por
cento) do total,d!!ntro de noventa dias a contar da cata dÇl fal .titoclltc .
I o restante dos nOIl@nta por cento
tro) prestações' men!>als e iguais ~
Icrescirno5, vencendo-se a primeira
d.h. do hleCi~~Jlto t! as de~ais no

(90?:). serã PillJO em 24 (vim."!. e quaconsecuti~lls. sem juros ou quaisquer
l20 (cento e vinte) dias a co ~ar da
mesmo dia dos meses subscqu':!ntes,

PARJl.ÇiRAFO '39 - No caso de impedimento legal de qualqll~r soda.
.plicar-se·ã o disposto nesta Cláusula.
.

~L:.I;~SULA 'li: ~ A Sociedade sera admin i :;t~ada por: um .sócio-gere!!.
O qual sao conf!:!TlIios ôllmplos e plenos podr)rcs pôllra praticar todos
os atos nOlT.l<\-i5 d!! gerência e de administração, na defesa dos interesses
da SOcií!t1ade, CrTl JUlZO ou for,' del e~ sendo vedado o w:o da razão soc:ia1
I!m '1t'IJÕ~S
JS ã Sociedud!:'. oom como em qualouar iIIYal'. fiança
ou
te

I

I

c,

.'

-,~

~~',~,?:]~
oJuCES"-

PARi"iGRAFÓ UNICO - A Sociedade podí!rã fazer-se representar, tam
bem, em Juizo ou fora dêle. pDr procurador ou procUl'adàre!ô. os quais
rão podere!: que forem fixados MS respectivos instrumento~ de mandató~
sempre qUI! a lei o exig'ir, confonne sejam os poderes outorgado.s. o procE.
rador ou procuradores deverão ter seus nomes aprovados. preii\amente. p~
lo órgão ~ompetente do Governo Federal.

t-;

~.-

Fica

in.v~sl'i-!l2.

tcra9ão:

no cargo de sócio-gerente o sócio

l)J:R1VA~JlILou~~s:p.n"do_dlLC."ção_

CU!;USULA XI - 'A título

DERllJALDO QUEIROZ CORREIA, brasllcirô, cnsndo, come!:
ciante, residente e domiciliado à RIJa Barão do Rio Branco, n~ 2C .. , na
Cidade de Itabaiana, no Estado de Sergipe, portador da Cnrteira de I.l.
dentidadc número 67.693. expedida· pela Secretar·ia de Scgur.1 Iça Pública do Estado de Sergipe. inserita no Cadastro de PeSSOAS Fi~icas
do
Ministério da Fazenda sob número 0Q4.0G9.025-34; IVAN IIIONTEIRO COSTA.
:bra.sileiro \ c<'1~ado, come.rciante, residente e domiciliado li RUa. Lagarto número 2138, na Cidade de Aracaju, no Estado de Sergipe. portarlor
\:Ia Carteira de Identidade n~ 383. 92?:-SSP/SE. , inscrito no Cadao"tr'o de
l\,essoas Físicas do Ministério da Fazenda sob número 265.153.775-66 ;
I<lOZART AUGUSTO DE OLIVEIRA. brasileiro. casada, engenheiro oivil. residente e dornici"liado à Praça João Pessoa, n~. 200, na Cidade de I~a
baiana. no Estado de Sergipe, ports.dor da Carteira de~Idcmtldade num!.
ra 288.567-55PfSE., inscritl:\ no Cadastro de Pessoas Fi~icas do Mlni~
tério da Fazenda sob número 116.273.015-34; JOSÉ ·CARLOS MACHADD, brasileiro. casado, engenheiro cIvil, residente e domiciliado à Avenida
Otonicl Dória. E/n2, na Cidade de Ita.baiana, no Estado de 3ergipe ,pc!:
tador da Ca.rteira de Identidade númer~ 130.285-SSP/SE •• ineeretto~ n?
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministerio da Fazenda
sob
numero
033.881.905-14; JosÉ AN'1'ÔNIO lo\ACEDO, bra51l~ir(), cacada, p['ofessor,r~
sidente e domiciliado à Rua Batlsta Itajai na 132, na 'Cidade de Itaba
iana, no Estado de Sergipe. portador da Carteira de Identidade númerõ
124.487-SSP/SE •• inscrito no Cadastro de Pes30a~ FlsiC/lS
Ministério da Fazenda sob nl! 036.660.195-15; e JUAREZ FERREIRA DE GÓIS, brasileiro. casado, funcionária público federal, residente e domiciliado'
à Rua General 1/alad'iio nl! 44. na Cidade de Itabaiana,· no E::ltado de se!:
gipe, portador da Carteira de Identidade r n ll 107. 230-SSP/5E., itl.S;rito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Minister~o da. Fazenda sob
numero
022.052.975-20, únicos sócios cotistas da empresa RÁDIO CLUBE DE IT~
BAIANA LTDA, registrada na Ml-f. Junta Comercial do Estado de
Sorgipe
sob fURe: 2820003689-4 em sessão do dia 24.12.84, resolvem de comum-ª
corda modificar a Cláusula IV do seu Contrata Social e incluir
maia
duas Cláusulas. a Cláusula XV e Cláusula XVI. mediante a seguinto 31-

do

~~

ou garanti'a em favor de tercei.ros.

NIRC: 28200036B9-4
C.G.C. 13.365.40a/0001-92

d~

"pro-labore" o sócio-gerente rctiN
ra, mensEll~importância ti ser fixnd u de comum acõrdo entre ;;
sócios, ti qULll será levada 'a débito da conta de Despesas G~rais.
CUI.USULA XII - O anO social coincide com o ano civil. Anualmen
te, no dia 31 (trinta e um) de dezembro, sera levuntado um ba1a~ço geral
'Para apuração dos resultados do exercício; os luc~s ou prejuizos apllr~
dos serão divididos entre os socias,
proporçio direta da quantidadf:'
de quotas ,que possuirem, ou ficarão escriturados em titulo próprio,
na
Soci~dade, confomo ficar rcsoivido, n1l. oportunidade. por df:'cisiio
. de
maioria de quotas.

1) Aumentar o capital' social da empresa
de
Cr$
60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) convertidos
em
CZ$
60.000,00 (sessenta .mil cruzados) para a Quantia de
Cz$ 540.000.00

(quinhentos e quarenta mil cruz.ados).

Em vista da modificação acima descrita,a Cláusula IV
do C(".~_,
Social passará a viger com a seguinte redaçã.o, mais
.cláusulas XV e XVI:

na

PPjli.GRAFO UNICO - poderão 5er levantados balanços inte~calare5
dos negõcios sociais'. em qualque~ epoca do ano. pellnit-ind~ apuração
de
lucros para fins de ·capitalização cu de distr-iDuiçao antecipada de resul
b~.

.

-

CLlWSUlA XIII': A partir de () instante'em que a Soéicd1'lde seja
concessionária ou pennissionaria de qualquer modalidade de serviço
de
radiodifusão, nenhum~ alteração poderá ser feita neste Contrato.
privi~ autorização do órgão competente do Governo Federal,

CU'i.USULA XIV - Para dirimir quaisquer duvidas sobre o presente
cont~ato, os sócios elegem o fôro da Comarca de Itab'aia~a, no Estado de
Ser'9 i pe.

E por:- estarem, todos os sócios. assim justos e contt"atados.. as
p.... r;
In so efeito, p!!~ante as: duas testemunhas abail<o nomeadas e assinadas.

s1na~ o p~esente instrumento. datilografado em 03 (tres) vi~s.

CLÁUSULA IV - O capital soe~a.l é de
Cz$ 5-10.000."0
(qUinhentos e quarent.'l m:!..l cruzados) subscrito e integrallzndo ne:lte
ato em moeda corrente do país, dividido em 540.000 (quinhentos e quarenta mil) cotas de Cz$ 1,00 (hum cruzado) dIstribuidas entre OS Sóoios da seguinte ,maneira:

n)Dl-:RIVALno QUEIROZ CORREIA subl'Jcreve e

integrali

225.000 (duzentao; e vinte e cinco m,1~) cota0 de Cz$ 1,OOChum ~rUzlld~)
no valor de Gz$ 2<'5.000,00 (duzentos e ·vinte e cinco .mil cruzados)
b) IVAN MONTEIRO COSTA
subscreve e integrnli;:a
90.000 (noventa mil) cotas de, CZ$ 1,00 (num cruzado) no valor de C','$

.

tJú~~,oo_ ~o~~;)~<»

-

7 .",--~--

QP<Lfli-:

e) MOZART AUGUSTo DE OLIVEIRA

sUbscreve--e-!nt~~.

zn 90.000 (noventa mil) cotas de Cz$ 1,00 (hum cruzado) no valor
<fe
(noventa mil cruzados)
~
d) JOSÉ., CARLOS MACHADO subscreve e
i.ntegra1iza
90.000 (noventa mil) cotas de Cz$ 1.00 (hum cruzado) no valor de Cz$
90.000,00 (noventa mil eru'zados)
Cz$ 90.000,00

e) JUAREZ FERREIRA DE GÓIS subscreve e ~

~7 .000

inte

(Vinte e sete mil) cotas de Cz$ 1,00 (hum crUz.ado~·, no
z$ 27.000,00 (Vinte e sete mil cruzados)
.

iaS.OoOo o
•

f) JOst ANTONIO IotACEDQ

(dez(oito

0,00

mn)

0.11

v:~or ~:

SUbscreve e inte ral!
cotas de Cz$ 1,00. (hum Cruzado) no valor&de c:;

dezoito mil cru:7.adós).

9332
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CLÁUSULA XV - Nenhuma. aI térll.t;,ão contratual ou esta.t!:!

tárla poderá ser realizada" Gom
Comunicações.

D.

prévill nutor1zação do Ministério das

CLÁUSULA XVI - Os administradores serão

brasileiros

nl:'ltos ou natura.lizll.dos há mais de 10 anos e sua. investidura nos cargos, somente poderá ocorrer depois de terem sido aprovado::: pel'=l Mini§.
tério das Comunicações.
1
•

Todas ag demais cláuzUlas. c condições
no Contrato Constitutivo. continuam em vigol:'.

estabelecidaa

Itt1ba1ana, 22 de novembro de 1980.

Setembro de 1989

k~,,:p) t:6 U4tJ>· k " IfSJd''l- c-~.
dt lf tIL ~ d. ./fcf~.do Jl~"rLoV

1m1V4ho ~

,h4do A'M ~/l<f~~

ExcelentIssimo Senho!:' Presidente da República,

De eonformidAde com aR atribuições 'legai~ e. r.!
gy.lamentares cometida8 a este Ministério, dcte~nêi a public~.
ção do Edital n9 251/88, com vistas ã. implantaçao de urtt.:l cllt~
ção de radiodifusão sonora em. fre'jaência modulad3., na.
cidade
de Cl!Ill.pina Gran.de, ED:tado da Para~ba.
2.
No prazo estabelecido pela lei, acor~eram AR 82. gufntes entidades:
R!DIOLASER FM L'lDl\..,
SISTEMA RAINHA DE COMUN:ICAÇXO LTDA.,
dD:IO CIDADE DE CAMPINA GRlINDE LTDA.,

'lELEVISXo TJ!JIt:,t!-tJ LTDA. ,
~D:IO
~IO

~~~.

1?'--'7.í~;;~oniO Macedo

EDITAL

n~

a

266/88

_. profundo

ITABAIArlA (SE)

DEMONSTRACÃO DE RECURSOS TÉCNICOS

L

-

3.
Submet.Ido o assúnto ao exame dos órgãos
compe
tentes deste J1.inisti?rio, as conclusões foram no sentido 00 que'7
sob os o11spect~s técnt,-C.;l c. ju:tIdico, as enti.dades
proponentes
satisfIzeram as exigencias do Edital e aos requisitos da legis
lIlÇªO 8sp8cI.fica de ~C'ldiodifusão.
4.
,
Nessas condições, ã vista das entidades que se
.habilitara.'!I (quaCiro anexo)
execur;:ão do serviço objeto do ed!
tal, tenho ti h:jm:a de encaminhar o assunto à elevada ~idera
ç;o de Vosaa E;li;celência, enca.recendo De dign~:" dê enviar !lO Con
gresso Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de outor
ga soment'! viril a produZi.r seus Jzf(!1 tOl:: lecrais após
dcUbcri
ç:;o do Congresso Nacional, na iormà do parágrafo terceiro, dõ
artigo 223, da Constituiç50.
Renovo a Vossa Excelência maus protestos

RÁDIO CLUBE ·DE ITABAIANA LTÍJA.

nr ...

iJ/ft
,~"'O O?R"" ",,:t,;;;s

r·,p·/~7

TRANSMISSOR

1.1 - Fabricante: t!Band~irantes Eletrônica" ..
:1..2 -

2.

E '!V A'.J:UAL LTDA. c
VANGU1UIDl\. FK LTDA.

Tipo e/ou rr.odelo: FM-IOOOA (Homologação 0493/87)

- SISTElifA IRRADIANTE

PUBLICADO NO 0.0. OE-.lS'JL/f~a

2.1 -

Fàbricante ; "'l'EEL-Tcle Eletrônica' Ltdalt

2.2 -

Tipo e/ou modelo: BECP-2L

Ita.bainna(SE). 29 de setembro de 1988

135 .de 17 do

portarr~n."

agosto

delQB9

p. RÁDIO CLUBE DE ITABAIANA LTDA.

o/'.u.-..v&2.ch. qJ~. Q,~
Der1valdo QU"z CorQa

-..

MENSAGEM N'?475, DE 1989
(DO PODER EXECUTIVO)

o

Ministro de Estado

dar;

~~~.~~a~ge7Ó.~~B~ddedIa ~:r~~çâ:s 1§7~, 1~~ oc~~~~~m3~ ~ti~~~~am;~

~8.i67, Sd~V~~Odedjana:~~gd~ui~8j; c~mt:nd~d:~ã~l~~~aop~~ ~g~~~o

~rocesso

Me n9 29000.006215/88,

cl~

(Edital n9 257/88), resolvl'!:'

I: - Outorgar permissão ao SISTEMA RAIN'Hl\ DE
COMmUCAÇÃQ
L'l'DA., para explorar, pelo prazo de 10 (aezl anoa, sem direito de ex
clusividade, serv:f-ço de radiodifusão sonora em freqnência.
modulada7
na cidade de Campina Grande, Estado d~ ParaIba.
11 - A permissão ora outorgada reger-sc-á pelo Código aras!
le1ra de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamento.'; e· obrigi3õ

Submate à consideração do Congresso Nacionai'O ato que ou-

çõcu assum:idas pela outorgada em sua proposta.

~a

111 - Es ta pêrmicsão somen1:c produzirá efeitos legais
após
deliberl'lção ~o' Congress~ Nacional" na forma do artigo 223, parágrafO
teree1ro, da com.tituiçao •

permissão <:\0 SISTEMA RAINHA DE COMONICAÇJ\O LTf)A. ,pa-

/~_~XPlorart

pelo prazo éle lO (dez) ano.::!, sem dir~ito
de
exclusividade, serviço de r:adiodifu~ão sonora em freql.len-

cia modulada, na cidade de Campina Grande, Estaào da Pal:aíba •

-

. N_'.,"_"'~~_~'~

. (As COHISSOES DE CI~NcrA E TBCNOr.OGIll., COMIJNICAÇ1io E H-lFOR

MÂT~CA l

E DE CONS'l'ITUIÇJi.O E JUSTIÇA E REDAÇ1iO).

-

EXCELENTIsSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO N1\CION1\L =

AviBo nO

536-SAP.
I:m

Nos termos do i!tttiqo 4'9, inciso XII, combi.nado
com S 10 do o!lrtig~ 22J~ da ContltituiçSo Federal, tenho a
de sulimctcr i
apreciaç50 do Congret::~o
Nacional,
acompanhado de Exposii;ão de Motivos do Senhor Ministro de

ho~ra

Estado das COIlIunicaíjõe'D, o ato constante da Portaria nQ

135,_

30

agosto

de

de 1989

Excelent!asimo Senho~ Prillleiro Seoretário:
.

'fenho

8.

honra dé

~eaminhar &

Kcnsagcm do ExcelentÍllsimo Senhor

essa

P%coidcntc

Secret~ia

da

a.

Repúbliea! ~

acompanhada de Exposição dI;'!: Motivos do Senhor Miililltro de Es-

de" 17 de agosto de 1989,' publicada no Diário OliciaJ. da União

tado di!l.s Comunicações, na qual subme.te ii 'apreciação

do dill 18 de llgoato. dI;'!: 1989, que. ·Outorga permissão ao
SISTEMA RAINHA DE COMUNICAcAO LTDA., pora êxplorar,- pclO
pra::!:o de 10 (dez) anoa, tl~ direito de exclUsividade, serviço
de

gresso Nacional o ato constante da Portaria nQ 135, de 17 de
aqoato de 1989, quE! "Outorga pc:r:milmão ao SISTEMA RAI!JHA DE
COMUNICAç1\O LTDA., para explorar, pelo prazo dê lO
(dez.
Anos, Bem direito de exc1usividl'lde, serviço de ra:Uodifusfto

19B9.

Estado da Paraiba".
" Aproveito a oportunidade para %e avI1%' a V'osea Ex-

do radiodiful:lão. sonora em freql1ência modula.da, na
~ampina

cidade

sonora em freqiiência modulada, nA cidllde de

Grande, Estado da Paraíba".
:brasili1'l..

em

)'0 de

agosto

de

celência protectos dê al~vi!da eatina e c

RONnLD

Cmnpinll

do

Con-

Grande,-

a' eraoio.

cosov. COUTO

M.inistro CheJ:e do Gabinete Civil

Setembro de 1989
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CLAUSULA QUINTA

A Sua Exce léncia o 'Senhor

-

rIS c·Jt'Js representa.tivas do Capital Social
,',li .,UI tJtalidade,
pertencerão .so:!mpr~. a br~
;'11<.:1ro:.> e si10 inalienávei;; e lnca:h::iúna';ei.s.
'~ü-et-:l ou indiretamente. a estrallgeu'os e

Deputado LUIZ HENRIQUE

DÓ. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA(DFj

,

j1.oU-{Jl.ic.o.e.

1',.,,:;,0'::":::,

EDITAL Ng

257 /88-GM

0.' .. tJmirli;:;tr<ldorcs ser~o bra.sileiros natos e
.;"".,; l:wr::stí,jurn no cargo 'somente po1er8 ocor
l":r '\I~o;'''; ro.Yorcm !';ido aprovados p,• .lo l·liniztg,
rOl'.) ti..,-;.: Gü:I\\Jnicações.

CLAtlSULA SEXTA

Recebimento de propostalJ paro<! a ex~cur;J:o e exploraçdo de serviço da
radiadiEU~ião aonora
em freQüência moduladtl, na cldade de Campina

Cr_ilnde., Estado da PaL"aíba.

.

O MINISTRO DE: ESThDO DAS COMUNICACOES, tendo em. vísta ,0
disDosto no artioo lQ do Decreto nQ 70.568. de 18 de maio de 1972. c

l·L.~ljoULA

SETIMA

.;""(~'1_(dQ :':0 obrig~ e'I ob.-.:er'luf", com rif,;or,
:.,~ illlpõe, Lei~. Decret.os, Regulamcnto~,
!'ort,lt"ias, e quaisquer decisões OIJ dcspacnos
"·'.ltl-:.l,J.\)::, do Ministério das Gomunicaçoc3 vi :,:r~llt~:::. <:;! a vigir, referente.!'! â leg~slalfao de
fi '\.j i.;.te j. fu...-:.Io Sonora em Geral,
I~,

-

\j.l<)

de acorco com 'la nOrm<l.B estõ.lbelecidas no ReQulo'J.mento dOB Serviços de
Radioôif1lll.ào em viÇjor, .torna púhl ico Que, tr.!lfl!'''-........ l.da:!· 4.5 (qual"enta
:."!. cinco)
dias. contado c do I,ha SeljlUlntr: nO -tld publ íca~iio dePlt",
..- "ital no Diário Oficial di! Uni<io. edará recebendo pelo prazo de 15
•..,ul.n'Ze) di.aa. Pl:'opootas püra a ~eeução 'e êxploraçoio de serviço de
radioàifus.!ío sonora. co. iI.:!1 caracteristicas e condições que: De
l;!r'!fJuem:

- 1\ .. ·.... ..:-i'xLlde sa compr-omete a" manter em ~eu

CLAUSULA OITAVA
1.
2.
3.
4.

Serviço
Loeül

~u')oj"'o Q'l

: FREQUSNCIlI. MODULADA
Campina Ç;r<l.ode··Pr.

Ciinill

CIdaae

5_ capital mínimo

B
200

e~iQido

(duzentaa) MVR
I.lillli tado

5_. llot"ário de funl:ion;"mento

As demais -eondiçoeJI deste Ed.í~al Lazell pê:!..rt~ do processo
que lhe" deu or).Qem e ,encontralll-,fJf'):a diRposiçõ!i:o dos· intcre5sadot! na
Di retoria .Re'Jional do DEN'TEt. em Rtlcife-p·E. si1:uada na ~ua Quarenta
e oito. 119 - Etlpínheiro. onde .:lIeUJJ r'...,Pcesentantes leQa.i:: a~·:"erão
~ntrf!ogar 1tua;e ,proPO::stil.3_
Bral!ni~-l)F.

23 de

ago!.rlio

fun~ionário3

um núm.ero mínimo de

2/3 (dois terços) de !3r.lpregados brasileiros
11;1\'0.":.

233 nO'1.5. MH2.}

- 1\ ;;(Jci odõlde n~o poderá executar scrviços nem
;j '1 1:.0.' Concessões ou Permi~sões de R,:,rJ.iodif!..l:.;.J" :3.:tllora no País, a'lém do:; lir.1itco ptcVis-

CLAUSULA nONA

t'>..; p~lo zrtigo 12 do Decreto-Lei n!! 236, d~
:23 ,j,~ i/Qvereiro de 1967.
cLAUSULA D~CIMA

- O 'I:<..lpit.'.ll Social é de 1:1.$ 1.200.000,OO(Hum J1!
lil':O c Duzentos Mil Cruzados), representado
ror 1.200 (Hum Mil e Duzentas) cotas, cada
!.I.111<l d~ CZ$ 1.000,00 (Hum MIl Cruzados), subsCl'itas pe.los sócios na forma que se segUe::

de 1988.

COTISTA

VALOR EM CZ$

ALBERTO ·V.DOS ANJOS 600,00

600.000,00

José: CLOVIS M.VID'AL 3;)0,OU

300.000,00
300.000,00

KATIA M-.LIMA. VIDAL 300.00

PARÁGRAFO CHICO

D,~

-

acücda com o artigo 22 "in fineI! do Oecreto~l o.70S/de TO.01.1'919', en.oja coti=~t.~"'rlr~
p~ .. ;;;~tliiJ 12:3 pela totalida.de do Ca l'ãl Soe!
__

i

...~ ..

CONTRATO SOCIAL

,->,~nJ.o:

F'oel0 prflsente instrumento e na. melhor fOt='in:"
de dirdto, AL13ERTO VIEI[lA DOS ANJOS, brMi
lG1ro, c.tlado, lndu8trlal, CE'F/Hr ~ob o n g -

04l4. 533. 954- 34, 1dentidade nl;! 555'.787 -ssp-

pa. reeldentCl f:I domioilitsdo n Rua ISts4c Ca
ttl.o. 438, bairro Jardim Paul1!!tano, .Cal!p'i;;.
Grande-opa, JOSf CLOV!S HORDNI VIDAL, brá.s11911'0, casado. industrial, CE'F/MF n Q 095.
543.8611-00, identidade nll 1.061.976-SSP-PE,
residente e domioiliado à Rua' Almeida. Barre
to, nl;! 260ll, balr ro C.;tntenário, Campina Grã!!.
de-PB, K-ATIA J:lARIA LIMA VIDAL, brasileira,
oa:.!ladâ, médlca., CPF/HF nll 138.105.l.l5.4-1l9 ,
identidade nll. 1.139.077 SSP-PE, ruldente e
d-omlcil1ad~ à Rua Als:elda· Barre~o, n'll 260~,
bairro, centenário, C"lIpinll Orande_PB, conl'ltituell entre l!5i e na melhor forll1. de dirtl1to, Soo!-edade COllleróioal por cotan de rupo!! ..

')L: ~OrAS

COTISTA

ALBERTO V. DOS MlJU~
JOS€ CLOvrS lo1. V!Dr,[.
."ÁTIA Mil.LUlA VID,U

;;) !1 ~egund3, ou seja, CZ$ 600,000,00 ,
(:;l'i~l!!,,!nto3 Mil Cruzados), como integr.,
lizar"lo tota1 do Capital SOcial,,80(Ce;:;VJ <lr1 úitr-nta). dia3 após i1 data em queo G.Jverno Feder;:,.l publicar em Diário 0:'ir:-ial da. ilni::l.o o ato de Outorga da eon
';';;>;,.;<1.., ou Permissão para exploraçilo' do;
.>erviço!3 de Radiodifusi'!o de Sons, na Ci
(Lldlôl de Campina Grande, no Estado da P';
r ..líba t se este for deferido em nome da~,júi.edade.

CLAUSULA Dt:CIMll ;)cõ,:1 n.o; • -

DENOMINACio

- Os objetivos ex.pressQl!5 da. sociedade e de aCOrdo com o que dispõe o artigo 32 do decre
to. n ll 52.795, de ,31 de outubro de 1963. que
institui o RegUlamento dos Serviço!!! de Ra _
diodifui!ão, !'lerão a divulgação de programa1'!l
de caráter educativo, cultural, inf'ormativo
8 l"ecreativo, promovendo ao me~mo tempo, a.
publicidade oomercial para ~ati~f'azer oe en
c a rgo15 da empresa e sua nece1'!lsál'ia expalH.dlõ,
de Acordo OOjl:l os limite/!! fixadoa e nae forlIlas estabellecida!':l Il:!m legialaç[o especifica.

_li

CI,AUSULA TERC~:&BA- A Gociradade

é constituida para Vi~~
~~
""."\. . ' . ~r';~~ itldeter~inado e suas ativid ..ltes terlio C
~t lnl~lO a. P.']rtu da. data em Que o rdnistA~o ~
~
dJ.'::: Cum~nicações deferir o ato
o[t\~
, d ' l Conces5~o ou l'ermissa.o em.seu ·nome-.lç-

d4

CLÁUSULA nCaTMA Ql1 .... ti'l":,

,::..../

CLAUSULA QUARTA

.::.~ Occc:lc,1rio for" a ::lua diSl301UÇ~O~~~~.

':JO:.hH'vodoo 00 dispo.:litivos da Lei.

----r;:-

- A '::;ocüdnde se compromete por seus SÓCiost\\
n;1o efetuar o.lteraç§o neste Contr-ato Soci~~
sem que tenha para iS50 ::lido plena e hgal11:'·lll.,~ 'luL-ur'i~\i1da provlnmcnt;.o pr;lO:J órE,';!S.(J:l
clt) Ministério d::l.z Comunicaçoco.

- 'Picam in'legtido5 na carga de: sóaia-geC'en
t oJ5, os cotiBtas ALBEBTO '/I8IRA DOS AN :

JOS, na. qualidade de Diretor-t.écnico
JQSt:: CLOTJ!S HORmlI '!!DAL, na Qualidade
do Dicetor Administra ti 'ro-Financeiro, exi
,ú.q.as de pcestarem cauç/io de qualquer
pócH: em garantia de S\.:Ü::l gestões.
-

(;s

CLÁUSULA D~CIMA QUINTA

- Os contrtlto.'.l e ~oCuillentos qu: ~~-O~
quem na aqUi:üqao ou alienaç:\o de errsdo a.~ivo, conoe~são de avais._ .~.~
": cauçoeB, bem oomo·a contrata.çao
r.

Jl\'!o!~"

~
~

a~~

.

~

.

s.;

} ~::~~~m~:
:~o:~~;~~:~s~a~:~~::-io ~~~~
obrigatoria,:"e~te
ass~at.!! ~
a

pre e
coe alS
ras de todos os 3013:1.013.

\. "-:,.

.".:~~

CLÁUSULA DI::CIHJ. SEXTA

- Os ... ócios gerentes terão dir'éi to, a um
"pró-labore" que será convenc:Joonado eg
tre os sócios.

CLAUSULA Dt:C:EMA SI::TIMA

-

o.

o.

.,
:'lÓ

"Sociedade ser;Í adfillnistr"da e repre _
"<..:lotada judioial e extra jUdicialmente
pelos sócios-gerentes, cabendo-lhes,
"-luando na represenl::aç;'1O legal. as a~ri
ÍJuiçot=s e os poderes qUe.a Lei cdnfel'e
au.J g(lrentes de sDc:iedade por cota de
r.:1~[1onsabilidade limitad;;!, a rim de ga1',1ntL~ o funcionaoento dll socied2de, ~o
dendo p?.ra tanto, praticar todos os ",t;;5
qU'J S8 tornarem necessarios.

CLAUSULA nt:CIMA '(TI1,;::1!;,';

CLA.USur~A PIlIMEIIlA .. A ~ooi.dllde àenominar-ee .. á ti Ri\DIO LA5E:1l FM
LIDA 11, tendo foro e Sede na Cidade de Cam..
pina Grandfl-PB, à Rua Isaa.c Catiio, nll 4;8,
bairro Jardim Paulistano.

CLAUSULA. SEGUNDA.

('o~~s são individuais .e ..n relaç.Io
para cada urrJ<l dei",:,>,
reconhece um proprietário,

:...uclel!a.de que.

sabert

- A Soc1edade identificar-se-á, também com a
denollinaçAo fant,!1sia de 11 RADIO LASER FM "

150.000,00
150,000,00

;.,'J,'10

sabllidade Limitada, oom a finalidade de ex
pIorar a Concei!lSaO ou Permis~tlo 'que lhe ror

PARAGRAFO t1NICO

VALOR EM CZ$
300.000,00

o

outorgada por ato dos Poderes Públicos,para
prestar serviço,", de RadiodifU8!lo Sonora, que
de onda média e frequênc.:ia modulada nesta
Cidade de Campina Gral1de-E'B, cujos negócios
serão regidos pelas cláuSUlas e condlçõl!Is a

VI

~

600.00~j;

A primeira, OiJ seja. CZ$
(::;l:i:;ccnto3 Mil Cru:o:.ado:J), intcgruliz2
do:J fll,ste ato, aS:lil:l reali:lada:
iI)

~

",rI

':L:~USULA DE CIMA l'j'jhi:.th,1 - 1\ il!tee;calizaçilo do Capital Sociak:t.
;3d':1 ofetuada eM moeda corre'"",~€,"'F'~'!
~·al. ~ em duas (2) parcela:J igu
",' fIJ

RÁDIO LASER FM LT04

nenhum das sócios poderá ser proourador

do outro sócio.
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA

-

O ueo da· denominação social, nos termo,,'
da cláu::lIJla Décima Terceira, deste Contrato, é vedado em fianças, avais e outros ato:: de favores e estranhas a05 .in
tere.'J3c3 da sociedade. ficando o zócio

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
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~nfrator desta Cl<Íu.;mla, pessoi'l.lmente

responsável pelos

ato~

,[1-<",:"

-k,.-I",

praticados.

KÁTIA

._ As cotas sociais não poderão ser cedidas
a terceiros estranhos à socieda.de sem o
prévio conse:ntimento -:xpre~so dos d!!mais
sóctos e da autorizaçao previa do Ministér ia das Comunicações. no!! térmoa do e~
tipulado na cláusula Quarta do presin~e

CLAuSULA DtCIMA NONA

'S'

d,-,,·,c. ('&1

MARIA I..IMA VIDAL

l1ontrato Social e. para osse fim 1 o 90 -

cio. retirante deverá. coounlca.r sua .. resolução à sociedade, 'com uma antccedencia
de 60 <sessent.a1 dias. E:n Qualquer cv!ntualidade os sócios remane:;ccntes terno,
sempre. preferência na aquisição das cotas do' sócio retirante.
~.l

-

FH8R!C'HtlTE -

LT[>~l

L'o'E ELECTRlJHI(

_ A' ~31d:l do sócio, na oportunidade. aerá
objeto de anuência prévia. do Hini:3té:io
das oomunicações e que, obtidas, :l~r~_

P lR1GRAFO ÚNICO

arquivada a alteração na .junta do Eatadc
da Para1ba.

- On havcrc~ do sócio exc1li!dO serão apura-

CLÁUSULA VIGáSIlJA

doa em balanço e ser-lhe-ao pagos CI:! moeda nacional em 36 (trinta e seis) dias
parcelas mensaiz, iguais e consecutivas.

':::.1 - FH8P.ICAHTE: -

CLÁUSULA VIGb:SIHA PRIMEIRA - Falecendo um dos sócios ou se tornando
interditado, a sociedade não dis.:'Iolverá,
prosseguindo com os herdeiros, devendo
e:'Jte.s designarem quem os repre.'!Jenl;
"
no lugar do st:jcio r1'l.lecldo ou int
dita.da, cujo iiom~ serd levado à a ~
dação do Ministario áa.s Comunica õegt
e, tendo dele 11. sua' provação prlj a,
poderU in tegrar Q Quadro Social, ~ do
que aàvirá, necessariamente, a alteração do presente Contrato Social e o
seu consequente arquivamento na.-Junta
Comercl~l do Estado da Para~ba.

.::.:::. -

BO[,ELO -

'.:;I~ rEHA

: -

L','8 E:::LEC'TRmUC' LT['H

TRAU:~ruSSOR

:2.1 - TIPO -

Ft1 -

ANTE~1A

: . : - TIPO -

3. Z. - 1'1ú[)ELO -

CLJ(uSOLA VIGESIHA SEGUNDÂ- 11 destinação do~ lucros apurados em
Ba::t.anço Anual fica tlnica e exclusivamente a cri ttfrl0 aos stlcios, ex ciu1!das determínEldaa por~leL'

A sociedade poderá tamhél1l ser reprêBeE.
ta da por um (01) procurador &rn conjunto oom um (01) sócio.
fl~o

tcr~o validade procuraç~es par pr1!,
zos indeterminados clou pa.ra fins não
especificadol::.

PARAGRhFO PRIMEIRO

-

PARnGRAFO SEGUNDD

_ Pa.ra B. designação de proct.lJ'"ndor, deve
ser $olicitada prévia autorização do Gf;l.
verno Federal, apresentando-se na oportunidAde a prova de nacionalidade do
procurador, que devérá ser sempre bras!
leiro nato, e de idoneidade moral com provada pelo compet.ente atestado passado por Jul!z ou rrornotar da localidade
onde resiae.
- 'Fica ele! to de.l'de já o Coro dl'!. sede da
sociedade para a SOlUÇa0 de quaisquer
dissídios entre as partes contratantes.

TF:AUStHSSOf=':fI ['E FH

.
@

i!lerã~

G~PEHTE:

.J!~79a6-Ssp.;E>B.CJ?J'.no

rienti.ale !l.1 108874-21'

379.758.54-4--68. !r!tttlo . . Daitoa 39909014/79

J.7 1 Zona, rã~o1"t1l. OODJlt1-tu.1r, c-o "I ~ato tê. na: malhor :tom..

rL. ...

1.ir81to,lUla aoc:lelale por ootu I. respoJUIab111id.es
. ., qu. S8 regerá peJ..u QláuauJ.aa • con.Uçõe.;
Da "~:lnacãotSe"

•

....

lJmi~

Objeto.

I - .l sooie"" doliará a bAOII.1na;ão _,ooial ... SIS'l'DU. liIlIIU Jl& oaroneAçl0 I91..

II - .1. .0018...... terá .... à rua: ·U=ao Caapoa, nl J.86,c.~
toro, :na Cada i . Campina GraniI,Pb~ t.rreo, poienlo IlItabeleoer

l1a1B

~

c~na~ àa

fi

rmeurau. . . qualquer pa:rU lo !território"Nacional, obi.-'
tiopoai9õel lega1a

·In - ..

~n't•••

Docieiiie t.~ por ob~.t1YQ • cpJ.Gração .0 ..mOD'

.. i4llIOm:rl!SIQ;
IV - :00 Cap;l.taJ. • •1.- r8apoJ1Sabil.1..... 101 _ócio••

E por estarem justos e contratados assioalm o presente Contra ~"~Ii~
Social em 06 (seis) vias de 19u<ll form<l e teor, fazendo-o pet-a_
te testemunhas da Lei.

.

Js

Campina Gra.nde, (PB) 111 dI! Outubro de 19B8~

t.

ssp~,ca nO 139.327.724-J.5 • !l'~tuJ.o io :llll~"or nO 399l.54iíV79 ta
171 sana, ':Jz1& Mgi.a. aoata :r-~iano,br..u.1ra";t~á, cuata rei,!
um_ • i.oaici1iata ust:a Cii.&U ... C. .p±A& G.ranie, Xatd.o lia Parafba à .lY. ~w.a, n ll .162 -kirro to c-a'tóle.C~'ula ... run't1U.b !I.'

(Bw1

as sócIos declaram que não estilo incurso em nenhum dos crimes pr~
Vi.~t05 em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis.

~

oaauo, re.1"~

te , tan101l.1&l0 na 01O.b, .. c~in.: GranII, E~1;lLio .... Para1ba, '.1
J.T. Bruilia, nl: J.62-baúro Oa'tolÁ. Ce:lula

. O O;~1:ta1 IlUb.ar1'to nIJ.b ato

~DS

~~IIfll~

r.uOian;o ... SllTa,braa1le:J:rO,lle,i.ico,

Da1ão

Contrato Socia.l,
resol
.. d.e
acordo com o que dispoe a Le 3~.a..a.
~
',. de 10 de Janei.ro de 1919 e 11 ~ei
~),
~~ 4 ..725 de 13 d; Julho de 1965, ~"TW:
' • . "D - , , '
regulam as sociedade,~ por quota
~"':
r~spDnsabllidade limitad(o
~'i'
,1

ALBERTO VIEIRA DOS ANJOS

17 DE (l1.ITUBRO I>E 1988

oClliTJiiõro SOCIAL IIK SOOnDlllXS ;OR OOO!J. Jl&

CLÁUSULA· vlmtsIMA 'StTIMA - O's casos não prev:l.stoa no pre ~'te
•.

FI-1

Fl'14-ÀB.

soe I Cl

CLÁUSULA VW!tSIMA QUARTA _ O exercicio socül terminará em 31 de
tiezembro de cada ano, data em que se1'40 levantados o Balanço Geral e ;o.
conta de lucros 'e perdas' do exercício,
coe observância das prescrições } egais.

'~U", c,o:••,

E~j

____________~_~t~-----------

CLÁUSULA VW~SIMA TERCEIRA-Para o exere!cl0 das funçOcs de adm!
nistrador, procurador, locutor, responsável pelas instalaçôes técnica:;:
e. prIncipalmente, para o encnrgo ou
orientaç:Io de natureza intelectual
direta ou indiretamente, a sociedade
se obriga desde já a admitir somente
brasileiros natos.

..,,'0'

['IFUSl'-lO

IRp.AroUltnE

ÇANPIN14 GRANDE r:F"B> ,

CLAUSULA VIGé'SIMA SE;XT A

R~DIO

E

;::·.1 - FHBRICf'lHTE - r,jAPRA IH[\ll::';TP.IA E COf'1ERCIO [IE f:;HTEHH LIDA

<

CLAusuI..f.. VIGé'SlMf. QUINTA -

['E

11::iOO -

f

~o

•

c~.

ç~ato.).

p8~OI .óo101 •

i.o J..J.00.000,

J. '- .i.B oo'taa 011 ações rol'l'eBllD.tativ&8 "o Capital Soo:1a1

oão :1naJ.ienivuia

o

JaU

8

:1nc~cioná'V'i!lis

IL

estr~:iro"

Otl pl)lIoon.a

•

juriÚ-

•

• IJ ~- lianhulla al.teraçãoõcmtra"t'aaJ.

011

eotatátária J?olierá Bar

rea1izaiaa 0811. .. prá"f1a au.tor:lza;.Ão ia ]l:im.oteriO·li.M COJJU1Jieaçôca.
C - O Cap1taJ. e.ta tliJItri'lmiio e. 220(ll:tl.I:ent&a e vinte) 0.,2,

ta. no -n.lor .... ocl 50.000,OO(e1nquen'ta mi1 cruzaios), caia uma. cuja integnt.J.1zaç~o aerá e:tetuBà& u. Nguin'te foZ'mR.:

I

XI - O 86010 DQjÃo :rel.1ciano

u. Silva, Blili~ve

fi1.f.e~

:ua Dea. &"to •• aoe.... oamAt. io PaI. J.~(cl!lnto • nonn: )~~:~.....
no 'ft.lor .. cs' 5U.OOO,OO(Q1nqUII~ali crur.aàoa), oda uma prt
_
io o total .e Oli. 950,OOO,OO(uO'ftOento8 • ai.nquents. aiJ. Orulllal.OII).
X - .l .601&

.Ana

Lf.gia ed.ta l'.lio1ano, w.b8lcreve

t)

integra-

lisa neste ato •• JlOtI.... O~Dt• •0 P&lI 30( 1ir1D.ta) cotas no valor '
.. cs, 50.000,OC{o:iDqan'lõa all Crus."(8), e.... uaa pre1'azenio o 1;:0-'
JOS~ CLOVIS MORaN! VIDAL

'tal. ... c&$ ~50 .. 000,oa(ou."Co • c1nq~D.1;& lliJ. oruuioa).

Setembro de 1989

S~tembro

de 1989
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v - Da raaão io ex;pOII'to, o Capital S~oiaJ.
(hwl milhio • c.a ai1 orasaioa), .oviUlo

9JI.

é

àe oz$
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~.lOO,OOOt

220(i.uzentaa • vinta) •

co'tall .. ozl: 50.000,OO(c1Dquenta mil or'llZ&ioe). ou.. uma, :tJ.ca Maia
Látrilnlito OIl.tre oa

I

".ioa.

sllcros

Vr !rot. IX CZ*

Vr.lln.í't.

~.llo1.&Do

"a Silva.

50.000,00

950.000,00

J.na Ligia Co.ta J'ellc1ano

50.000,00

150.000,00

Du.1â.o

J..1.00.000,00

fota1a

l\NEXO

VI - J. reaponl&b1llUi.. los sócios: é lmitai.a a ,1lIpôrtilno1a.

DEMONSTRAÇ1l.0

aQ Capital Sooial.

C

na prática "1811. lerão 011 JI_mOIl :reaponsa.nis nos
t:êraoa .a Lei CiTi.1••

2)

t\SPECTOS· Tt:CNICOS;

Usaremos

góc10s gere,9

b)

cuja valor 8erá :r,!

um transmissor de fabricação Nacional com

Fabricante!: Lys Flectronic Ltda.
Tipo àe emissão: Estí:i!reofônica

c) Nodelo:

&do . . oomua aoorio .:a:tre ·0. liIIÓCi.oa. c.'ba•• na. Oflf.
Do pru;o ... iuragão e to exercia!o Soe:la1a
n· - O pruo I. turação ... aoo1olai•••
por "tBmpo miete~
n:1na.lo aIiart.tr ".ta kt... axt:f.n&u1nio--1J{I: totaTia•. por i.eciaão i.oe
80010. & qualquer t ••po.
•
.x- O .xerc!oio Sooial. oo:Lnci.~":-~-..,.'=71;
te & 31 Ú UHl1brO, aor,,- ~labordo ml-·b~qO
-tração to J.'8lBUJ:t.i.O 4.0 .nro.íeio.. 00 1ucros ou ~ j
o. aerÃo ia
1IU08 oU. Stlpor"tuoa peloll aóc1~.I1& propo1'9io «c auaa o'lil'd 'Y p,,;

FM-::?:.SOO-r-VE

d) Potência:

1,5 kW

e) Código ~e ·Homologação DENTEr~:

rÁ

f)

Cara.ctt:.'~ístlca dit

Emissão:

0421/87

3lJOk F8EHF

2.2 - TRANSMISSOR SECUNDARIO

Para garantir un~ maior confiabilidade, será utiliza
do um transmissor reserva, de fabricacão nacional apresentand:;;
às seguintes características bãáioaa:
Lys Eletronic Ltda.

a) Fabricante:

1;&1, eU81;o . . hannio Wcro,"'liberarem 08 860108 leTa.-ló ao Patr.f
JlÔn.:io Liqu!tJ.o .....ocu...... para. poeterior ut1J.iz&Qão no lDm9D.to i .
C&pi'bi."· 5001&1, qlW . .ré. .le.......o no a.1DJm.o e. ~ ia lucroa

b) Tipo de emissão: estereofônica
c) Modelo:

E'M- l.OOO-M/E

di POTlincL:l:

1, O kW

el código de Homologacáo Dentel: 0420/87
f) Caracterí.stica. da emisr>ã.o:
300k PBERE'

XI - A. .oc1eb.... p04.or& no eMO U llortc. lD.teri1ção ou in..olwncia te quaJ.quer ua
SÓC108, .er ext:lnta. ou não ..não será I

.08

I

2.3 - SISTEMA IRRADIl1NTE;

.;rt1n'ta -quanto oa msol'ftn.tel ,anoiroll ou. interiilioe 110 prê-mosto,

e J.4.03

perfeito funcio-

as seguintes características básicas:
a)

..rão aà.it-ii.ollJ au:tau:ticUl8nte na. Boo1eli.d.e (J.rtBaJA02

l='i

J.l - 'l'P...\NSMISSOR PRINCIP1Uo:

~
J. ~ 'o. daiD.18tr.... ara.· ser braalliiroB natos 8 a :i.nvoa1i1àoIra nos cargo. acaente pourá ocO%'1"lr UpOU t. tere. 8110 aprovato.·

à iõ:f:tu10 .. J:ro-Lábore

conta com todos 05 recurs:os de Engenha.ria

, m CampJ.na \,:jrande-PB., de uma estação de radiodifusão
sonora operando n;;t faixa das frequências moduladas.

A.D . . . .iI:,fiu.g.,.

ltee • uaa retiraia "nea1

~

.

nüm:::I:I.c:çao _rc~ome:daveis para instala cão

'!ao . . bnCllinação aoc1al •• DIi,ócio8 al.h8i.oa. a soc1ei.aU, 'tais 00-'

OH

T2:CNICOS

l\través deste Anexo IV demonstraremos que

Su.a • J.n..a Ligia Coata 7e1icia.no, já qualUica-

.toa DO preâmlm.1o ....t. :tu1;rQUnto que , ..tr1bui.io totOI Oa poeres'
ta d.aini.lJtraQio • npr-••ntação ia 80018. . . . .:k Teiüo aoH sócio. o

lpeJ.o Ki.n.istério l u ac.un1caç'õee ..
ti.,.
VIII _ P,J.o .xero!o1o ta da1D.1Btraçio. 'terão

RECURSOS

I) OBJETIVO:

VII - J,. .001&.......rá gerila e l1iJIjnistraia poJ.oll .ócios
Iiaa1io :hliciano b

IV

DE

ia 0.2

Será utilizado um arranjo de elementes irra.diantes com
seguintes características:

11&0 lJiTll) . . . . oa harll.iro. não pr....nlere. pe:r:ae.nuoer na BOC.iSi.làtl

ou. nio ~ore. aoei:tolS pelos a~1o., ~ara.-& 'tUI .bll18nço .8}'leC1la1, q~
io ~rão apIrd.OII 08 Tal.area a qUI! ti. tireito • pago

à-

T;L1I'ta

Polarização: Circular
cl Número de Elementos:
a4
dI Modelo:
FME
b)

t

sóciO.

\la J1O'YC

XII - Do :roro lie .J..eicão " ia! W.nal1
1ica ~leito lIar& 4.irim1r lIúri'" e re.o~

eI

,garaill.
r Ga oman.ito.

Mâ~imo VSI'l"R:

Será utilizada uma linha dló'. alimentação coaxial flexi

i.e-llb. Com. remmci.& .. qualque:z:' au:t:ro .. por pr1:vi1egiU.o qUi . . J...

caia.oa ne.t.. 1natrumento lerão

04 ClUOII

..e oonf'orm.i,,~b com

e

vel, de seção circular, cem

re.o~T1io.·

no celular com as seguinets-

àa i1ApoaiçÕlJS leg~ apllcásia ..

XI1 - ia cw;pr:1llen1õO lio tupoato ... portari.. u ui
lo ie ju.lho

J.980,. oe 8Ócioll q-ua.1.±t'1cuoe no preÜbo.1a ....t.

04

i.

<l)

1na-'.

~o

ia 1... 965 t bUl.

OOllO

... 19 te jane1ro b

66,

~"tera"o pelo

13 ...

0Ia't!!:

oro ia J... 969, que ~o·· ••~o 1neuraoa . . _~ .CJI'-?r:1JlI. ora preTi.et:p·iBim:~19i, que impel}il. 11. exoreer ILtirl.......... JUDIODIJ'U51OJ1mm.

..

7/8"

d) Atenuação característica:

1,45 dE/100m

:2.6 - ESTRUTURA DE S·OSTENTAC~.o":

Dee n l 82a482 Ii 24- .. ouwbro'

... 1 .. 978, e na. conf'~ io .lr1I- .. 2lt io Daa.i1.R b~ ..400t U

CELLFLEX

c) Diâmetr?:

io can-

tito Lo ite.. lir, to art1&O 7J. • no it.. IV to 1n,74 <lo tao,"'5765J.'

dielétrico de espuma de polietilecaracaterística~ú

KMP - Cabos Especiais e Sistemas- Ltda.

Fabricante;

b) Tipo:

trume.Íl.to liec~a:ram .::r;pressaunte para .-teito ... Uâpoe19õe. to I:z1.ouo
III ...Art-.36 i.a lei nl1 4-a726, ... 13 ..

1. 1

2.4 - LINHlt DE ALIMENTAÇAiJ.:

t

or:úmliOIB iodte 1natrmmerto o rôro c.ntral ta ocaarc& .. oeap:iaa G-rB8

nn _

Mapra Indústria e Comércio de Antenall Ltda.

aI Fabricante;

e.. aO!.

ta c~nte no p á ....n'o atinaJ., .u.b.1i;ituij.o Il~ament. :por

~

-

Será utLI.-izar3.a uma estrutura metálica galvani::ada
Il
com suportes para. fixação lateral do si.!.

qucntca, autoportante
·tema irradiante.

'presente iecl.aração para que .. proiusa os .t.i1i08 .1epia,ei.ente qua,.
no 0&80 ..e oompravação ie

registro

Do

JItlA.

t'a.lnà.da

aen nu10 ... ,plAno U.reito o

que 1n.trega nesta.ll~ proju.1so .... uu1s aançCen pana1s •

que est1TG~ 8U~e11:oaa E no8 tirmoB lo Art .. 21 In.riM io Dlc ..3a 709
L. 10 Le ;lBJl8iro te 1.919.

i DICO.. - oa aóô10• •"ne.tonaioe ~ aluu1& ~e.~ ~.
tro=t. ;,ã.:lJ1ar&. e.. ool1junto ou ••paral...."apoJ.a Daei.ide ~
seu noma civil, oomo consta no t'icho te.te inatruMnto.
E,por eetar9• •., ao.orio~as.buu.. o pre..nt. 1natruMntO em
04-{quf:.:trl'J)Tias, para que &ti prO«US... oa .t'e:itoe JAg-U .. na preeençe..
!lo; 02( dv.C'.B) deotemunbâ.. que

li.

tui.o aa8btina e 1õllllbé. "Minam.

/(;~ .J,-;i(: ~ /tJ~

DAllUo PELlllUllO llI. SDNJ..
CP!' .139.327.724-

j;v.;e,.
<'ABA.

I

IJ.O("'L

Ll'Gn oosn
CP!'

J.5
.i.

3)

PROGRAMAC~O·

A programação da emissora será elaborada
procurando
sempre prcs;tar uma in!ormacão imparcial e promover
a cul turll.
nacional com ênfase especial na. divulgação dos' valorEls artiatiICOS da regfão.
será dada priotidadc à JRÍift"ica na.cional, Bem \.. ~~"'lQ,
perder-se de vista o fator mais significativo na promoç~
ral de uma região - a qUollidade.
Os eventos esportivos terão espaço para Bua
ção, aí incluidoB os esport@g amadores.
.

divUlg.!

Para a elaboracãa da pl::"ogramação serão conv

ados pr2

ficionaia da

região.~

IX.,., ~ ).. u.UAJ ,,-,,,
J

..=í,. •

PELICÍDO.

379.758.5<14 - 57

.e...nu.
c..To.,

.D

r. g..,J
........
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=: :~~i~~~~5~g ae ;:5p~~~~:~O ~u~u:n~~i n~o~f~~:!Jen~~;;;o

RAoro ClPADS DE CAMPINA GRANDE LTOA
CO!f'l'ltATO[ SOCIAL •

~~~~:.

e

gentes de Sociedade por CO~<lS de f1e~pon5"bilidade Limitada,
a fim de garantir o

I
!UGU!L nkAS DI!: SOUZA, brasileiro, caealla
AV.:
Coronel
Miguel Di~lI, 1119 - Fot't~lezbICE, cédula de identid~de n!! ••
29J.OBJ-SPSP/CE e in!lcrito nt CPF 09: 033.807.933-5J
:
R09MGEtA Tl:tE9 S"HTOS SOUZA brasileira. casada, do Lar,
l:'esidcnta e domociliada na A .: Coronel Migut!l Dia!!, 1119 Fartalez~!CE:, cédula de idenpdade n! 963.827-SPSP!CE
e
inscrita no CPF nll 320.784.553-34, pela
presente
instrumento de Contrato Social, constituem uma
Sociedade
por,
Ca~~s de ResponMbilidade Lilfl~tada. que
5~ _ regerá, pela
Legi3laçào vigente, sob aD Clausulas e C'ondl.ç'oe:!l segu1ntes:

CLÂUSULA XV

do, Empr~i!lái:i."". re",iclontll e domicil'iBclo

funcio~~rnento

.

da Empres?-l.

_

- Os oZidmtnistradores da

Sociedade

serão'

brasilliros natos e a investidura nos
cargos 90mp!~te_ poderá oeor ec, apªs hallerem
sido
aprova-'
dos pelo ~lil1i5terio dils Co. uniC'üço<'ols.
CI~ÁtJSULA XVI
- E indiq:ado' para gerir: e ad~ini5trar a
Socied~de. no cargo de ::;ÓC.l.o-Go[onte •
o Cotista MIGUEL DIAS DE SQUZA cxim~do do
prustar
caução
de qualquer especie em gar~ntl.a de sua gestão.

CLAUSULA 'XVII

- .fi Socied~de girará \100 a denominação de
AÁOIO CIDADE DE CAMP1NA Gn~NDE LTD", e,
terá como principal objetivo.a instalação de entôç~o ~e
radiodifusão sonora de ~on~ l! imagens" 5p.m~re co~ f~n"11~
dades int"ormaeiv8s, culturai ... F.' ~dU(.Ac10n1'n.s,
ClV1C,)S
e
patr'ioticas, mediante a obtenção do Governo
federa~,
de
conce~350 ou permissão nestô :01,1 ~m outras
local~dades,
tudo de acordo com a legislat;.lo especific<.l
'lUO
rpqe
n
serviço de radiodifu!l50.

- Ó Sóció-Gerente poderií

Cf.ÁUSULA I

fazer-se

s~~;~~,4~~~,p~~~~~~~~~

r'.:!pre-

ad~~~~~tran-

atos dI! intcrensc da
oem
do, p,'lra o que será solj.ctioda Pi'lr.'-l CS~,-l de<;~9ni'lçào. ('lr~
'.i.:l ãutorização do Podcl:' [!\iblico Conc('.jcnt'~, t1prc~"nti\ndo
:ae, na oportun:ida., prOVei ,de ndcionalidadp. -lo procurador,
que deverá :ser :aemprc àe brilsilciro n..lto.

Ci~USULA XVIII
- Para. ai cargo!! de locutores,
redutores
a enc'l'trcgados das in!õtaliJções ~lE'tri
CilS, sCmE!ntp. serão admitid9s brasi.leiros.

- l'i Sociedàdc terá nua -':cde "7-::1 Rua
JIona
Vila!". n~ 316 ~ Cruzeúo • C~mpina Gra!2
de-PB. n;io tendo filiais, mas podendo übri.-l1:l~ pcln f.orma
prevista na Cl<Íul:IUln I.
Cr.i4.U5ULA Ir

CLI\USULlI XIX

- O Foro dd Sociedinde será a o1a Comarca ôQ>
Campina qramlp., Estado
ela
Pal:aiba,
que fica eleito com exclusão ide qunlqucr outro, ~cj21 'lusl
CLÁUSULl\ !II

i~~i~d~o~~~i;;ja~a;~~:r~~~he~~~:a~:c~~i;dalem

011

instâncill tecla!! as que~tõe:i ljudiciais qUe lhe
postt!s Com fundamenta l1Qste Oonttato Sociill,
CLÁUSUL1I. IV

- 1\

soci~djde

li constituida

indet(!rl'\~n;1do,

podendo

.

~~~~~u~:l~~1J~C f1rm<lcJos Pl:~O Soc~o-Gererll'c.

pro-

por
proilz'o
di5501vidf.l

ser

e

CLAU~UJ.A

rjcma~s

- 1\ SociQd~de, por seus
sódos,
ob:ig8-5e a aumprir tigor:osamente a~ leJ.o,
regulamentos e instruçÕO!l emanadas do E'oder
públ~co Con:
cedente, vigentQg ou que venl1am a vig€!r,
referentes
<'l
CLÁUSULA V

~~~~~ia:J~er~:~~~~~~~r:s e '~~ncô~~r~~5~'
estrangeiro

ou: a

tesponsa-

n~f

somente
toelnos do)

-M

cota~.

XXII
- A r.lht~ibt1iÇão dOB lucro~~')~erá
t1cmpre
.
5u5tad , qUl;mdo verifiear'7~
~
nec,<!,,;liClade de despe!la!J inadiáv i9 que impliquem o ,f mcionamento
'13ft!'! .tl'ltaçõ~t'.

r~diodifusão,

.:l

:!./~

C~U!ULA

.

CLÁUSUL" VI
vell, dlt"lIto ou indíretamentei•

de

~~ ~~~'l'~i;~l~M~~rciX~~~~~~~b ~in~~~:~~~

porçao de sua5

,

,

sociedBde

XXI
geral para apuração dos lu ros ou prejulzo!:!
sociedade,
que ~erão distribl,Jidos ou llportar.los pelos cot.~rtas na pto-

~e~~:;q~e~ai~~~~ ~~l~a~~~:~n~~~~~i~ ~;s:~~;~~o,_qUp ~~~~~~

da sua dissolução, Ofi prece~l:Jo5 c'ia 1"1 f"EpeciEicn
normas pareinentes 80 ''''H'l'içq.

I
' 05 cJocurrentas que envolvam
bi1ida~B. p~ril a SOGi",diiÕ[!",

CL~USULA XX

pri~~r~;

forem'

O quadro de funcionários da
~é.:rci constituido,.)o
menos,

(doi.s terço!';) de trabalhadores naci.on;>lis,

CLAUSULA

xxtt I

- O inic:!o das ati<Jidadea
ocorre~i na data da

-(Jli

socicdaoc

as!lin-ãtura

deste

PC$S003S

~~~~d ~~:~~u~~P~~=~~~~r~~~i~Uj: ~~~:~'~â:o pr~~i~.:.Pn~Ut~lr' i 7a~~~
i

.do Poder Público Concedente.
CLÁUSUL" VII
CL~USULl\ VIII

---=...

- À soc~edade é con!'ltitu1'da
mente lde brasileiros.
~ As Cotlas ~dO

veis em

nominativas

rcJ.41ç~o

E!

,i df!

O' Ca p iital Soclal

C.r.ÁUSULl\ IX

=~:~:~~i~oP~~~~;~PÚ~~i~~r~O~~~d~~~~~i~~;~áà ~::~~~~~:::~
!le em outro t~ po jurídico dei Sociedade. <ulequtlldo ,;, execu-

indivisique para

e

sociaoja~e,

cada uma jelas reconhoce ~pen<:lR um único

ç;o do !H!rV1çO de radiodifu!ll!io.

propri~tário.

CZ$

1.2'30.000,00 {hum milhào.
duzento!:i
e
cinquent:a mil cr;uzn.do~), r:eprcl:len~ado por:
1.250.000
(hum
milhão e duzentas e cinquf'nta mil) cotilS dR CZ$ 1,00 (htlt"
cruzado) cada uma. ficanrld assim constituido d qU3dro $0cictádo:

aJ

Cz$' 62'LOOO,OO
(seiscentos e vinte e cinco mil cru~o)
dos), correspondente a Cz$ 1,1)0 (hum
cruzadb) por cnda cota, perfazendo um
totEll tle 625.000 (3eiscent".s P. vinte e
cinco jni 1) cotas: e,
MIGUed DIAS DE SOUZA,

b) ROS"NG~LA TET.ES SANTOS SOUiA, Cz~ •••••

625.00p.OO (<leiscentas e

Vlinte e cinco

7~~mc~e~:~~~:'p~~r~:~~o~~;~~ep:r~~;e~d~O

um totul de &25.000
(5p.~!ICentüS
vinte l' cinr:o mil) CQt,IS.

- A sUb~criçlo n i~tc!qt.)li~ilção do C<Jpl
tal Social oar-se-.l em maer1.:J "orrrmt';
nilc10nilll, da segu:i.nte fOt'mf1:
a) CzS 625.000,00 (~e i.sc~n t<jS
vint~
cinco -nil' cru7.ado. ~, c-<')crl2spondpntp.s
50% _icinquenta po~ cento),. ,no ato da
aSS1natUl:iJ do prc:':cnte
l.nstruml1nto;
o.
t)~)

r·?;,t<'ntr<~~

(">;~

CLÁUSULA XXV

,

.

do Poder PublJ.co

'

I

c~usuu, XXVII
- Os ~ócioh COhSt.!l<5 dp.cll'lrflm
que
n~o
' .
j!stao inpur."lo9 em crimes previ"toD em
leI. que l.mpeçam de e)(erc~r
atividade merc<!lntil.
'

ai

.
E, <11!l8iml justos e contri"lt~d'a."'l.
c1;e
,comum acordo mi:'lndl'lram datilografar o presente "' instrumento
t!!l\ 04 (quatro) vi!!!J de igual I tP.OI:: t? formei,
no anver!3O de
~4 (qui'itro) folhas, o qual l~do c achtldo conforme <15!lil'lam
JUl'ltame,nte com ~3 teatemunhd!> presenciais abaixo 'para
que
produz.a 09 ete~tos leqe.i!l. '

1988

.,.'r',O<1l1,()(~ L.;,~i _.~r~III' .•
11'1 I
"Pl7lJdo';),
ll')

n! 3: 708, de 10 de 'Jilneíro ~C 1919, é ~,';. à
tanc1a total do CeI11tal So 1al.
O Capi~al.Social. na

perten4era sempre a
bnsileir~!3

Conc~dfJnte.

- Oi!! caso!1 não pre'listoe
no
pre3ent!~
contratofSOCial sll!'r~1J
resolvidos
(fe
aco~do com 05, cliepodtivoe q e regulam o funcionamento d~!!1
SocJ.ed~des por& COti!\8 dI!! Resp nsabilid.!de Lit!'lit~d~ e noIi1Ml8 l'Itlhl!!ntes a 'radiodifusão
'

MIGUr.

OrAS"" S U.A

I.

~\I ",le;, 3'PD~~i"",=
1{Q9I\NGEL~ 'rEL~:S SANTOS SOUZA+llJl'r'"~--

A resp~nl:labilidclde dos
Sqcios,
no:,;
t!JrmosJdo Art. 211 in rine. '.do Decretu

CLÁUSUl.A XII

permi."l-

serviQo

cLAUSULA XXVI

~ v1nt':' ~ (inco
prazo d,~ 1m! (çentc.> ~ ultent<1) fi],'!' 1
contar,ela dat.:l dn r-Ilblicação, nI) OFlri,.J
Oficial àa União or.> atr' <io Poder rublJ.roo Com;:l:ldente que i1tt'ibuil à
:;oc::'H~dildC'
concer:;:;iiQ ou permissi'io
'Jo:;o
.>arvi,;o.'>
de r<tdtodiEus5o.

CLÁUSULA KI

Nio sendb ain,da a Sociedade
sit;narialou cnnces!!!iomirii3 de

-

_

de radJ.odJ.~u~ao. podera dlteFar este instrumento flm qualquer
de SU<!!lS Cl,!U9~1~s, independertementc de 'préViO] autorização

,..

CLÁUSULI\ X

1-))

• ESto!l Soc!ic"dade. O~do~.e'~ritcrio$ de, ,Ilece!3~idll.de, interflil'l" ou con"

cr..(USULA XIV

impor-

sua~..=1total~d,:"de,

P~15:!lQ~s'

f1!31CaS

,

cLAUSULA XIII

-1

Ol!!

Sad~os .podcr~o

tot;'J1i4~de

ceder
de SUil'5 cotas

ou

p$rte
a
a. e15tranho5,

mediante o con15enti~ento dEt scicios 't{ue repreoentem tn3is d""
metade :do. Capital Social. I-fão havendo mallifestaçdú
'I de
,vonti'l.de na aquisiçã.o das c~tas. pelo'5 demais cotistns • .:9t.l5
pode.:ã'o ser cedidas SU ~rabsferidas, ~ ~N;;'a~orizaça.ao das Podf'res Publl.COr Concedentes.

-&_ .,

~LAusur.1t

XIV

- A Socitdadc será genda e

administr.e:da

denomin~ção que lhes p~~u~:}~ue~:t~o~ec s~~~i~~it::;:5' 5~~0~
~~~t=~ra~~~ee~a~~c~o~i.~~~!3t~P~:!l~~~~;1J~a m~~or~:l5:~ ~~~~;~:

menta, 'aos qUilÜl compete oluso 'ja denominação social.e a
repre!lentação ativi'l ou pas~iva, judicial ou extraJudlc~al

A

-

TRAN5mS_Spfu
A,l - ?'abricmnte:
TELAVO -

Industri:J e Com. de Equipamentos .. ,
Telecomunicações Ltda.

pa'cõl

de 1989
,Setembro
.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

:'la-cc.] ideM idade n:2 J!16.fl41-SSr/Cr: •• e CFF n1 022.926.533-

1'\.2 - Modelo:
RD FM

Quinta-feira 14 9337

2Q; e JOsE: ERIVALDO A~RAES. bri1sJ.~eiro. sultelro. Engenheiro

lOOO~

Civil, reddente e domiciliado ni.'l <tua Jua.zeiro do Norte, 199

A..3 - Código Dentel:

- !Ipt'2 1101 - Fortaleza-CE •• identidade

0438/83

0'2 356.21ó-SSP-CB. te

CPF ng 0413. P41.383-87. pelo presente instrumen.to·
Melal. constituem
dI!. tir.d.t:.da, .que.

B.l - E'abl:icantR:

Fontroto

'!:i!;g\!;r5 p\!;ln lq;ir,"inç5.o em V'igor~ sob

<"la

ctáusulas e condições segu1nt!ls:

TEEL Eletrônica Ltôa

CLÁUSULA 1 - A Soctl!'d!ldc ~trarii Gob c clenorninru;ão de -rIJ.LE'lISÃO TAHlll\O LTIM..

B.2 - Tipo:

tt!rÃ como principal objeti'1o

Onidirecional
13 •.3 -

SI!;

d~

Sociedi'lde por Cotas .:la RcsponsabiUd.!

UMO

instla.;;:., de {'otaç,1o de

D.

!lio !Ionorll ou dl!o soml e .illl!lgeml - TV, sempre COIll f!n~l1d:::ldel'; informativas,

Modelo~

~ducacionaf.!'I. c!lI'icll~

tura.!lll e

BECP - 2 H

c.anc.ell.~iiQ

derlll. dI!.

011

e

radlodif!!.
~u.!

e '[lrltd.t;tlc1'I"l. f;mô-innte 11 olJtenç<io tlo GovenlO F!:.

pe.rmts.!iiio ueOl.ta

em outr,1.S lor.:ntl.d<td"3, twlo de. acop::l.o

011

cem R legis1acã~ especifica. que rege os 6ervico~ IIe radlodlíusdo.
Campina Grande-P ,

13 da outubro de 19M

CUUSULA 'lI - A Entidade terã aua. sede na Av. CaroHo llo1enJB, 1160 - Jatia

soa-PB., podendo abrir filiais, e3IJr'itõriOG.
em todo o tereitório nl1cional, sempre que nsail:\

nr;~ncia9

Pe,t

e !lucurl1l11t;

lhe convier r.: permitir o

Poder

Público Concedente.
CLÁUSm..A lU - O 'Foro tla Sociedade. aerá o da COI!l~nca. de Joiio Pesso::'l, Z!ltildo

['Ara!b.1. que fica eleito, ,com cKdusão

qUAl for

(l

d~

domicíll,o cJ.1e parte!:, por lIlllia eepcclal ou pl"ivilcgLtldCi quo soja, p!-

.rA conhel::lir e decidir cm priftclrn instandtl. I:OdM ag que~'tões judieiah:

PROGR~MAÇJ.O

da
~C'.Ja

qUlllqlJer outt"o,

Ih!!

q'l!!

fore. propostas ~om fundllll.entô nl!!lte 1nstruoento.
CLÁUSULA IV ,- 'O prnll:o de dl.1rliçÕ:odn Sodcd:ldc, é por prazo indctartrlinado, podendo

..t.
RÁDIO CID~DE DE CAMPINA GRANDE loTOA., devíoJamente
con:'!ltituida na forma da legislação ~m vigor,
com llede na
c.idade de campina Grandc-?B, por seu representante
legal

"T diuol'1iáa.

ll.

G.1J~lqu~~ tt:'mpc ?!!lo I:On.B'f-n.t.1mê-M<l d'P. g,õcim~._

qde repreuntr,m a mllloriôl do cnpitar ~ocial, observ:mdo-sl!. quando da !ma.

di~ll2.

lu(;âo os precdto!l da 11!~1nlllçiio espeeífica.

que a esta subscreve, visando a oferecer seus .s~rviç:oll no
campa da radiodifusão, ca::'lO venha a l:Ier a (!scolh1da para a
execuç!io do serlliço de que trata o pr.esente edital, pt;0m:te
a produzir uma programação diniim±c4 c moderna
em 'tecn1c8
de radiodifu~!io, onde a nota dominante será
finalidade
educativ"," e. cultul:al do sel:lliç;o.

• CUUSULA"

- Na di!lsoluc';o ami&~vel. oc sócio.':!' que representem. a n.:a.iorti'! dQ c,!!;

pitol' oociol, ind11::3rão, dentre os eot.ista.s. nquete q'l!l Irá

cnl:.

dar da. liquidação da !lochdade.
CLÁUSULA '11

Por isso, é que considerando O" int~re9Sc nacional
e as finalid<:ldes dos setv:içon de radiodifUBâo, a Emisso::a,
objetillando contribuir para o desenvolvimento
da
Naçao.
compromete-se a elaborar seus programa0 informativ.os, educacionai!l e ao.vivo, bem como a publicid~de comerc~a1 e o
serviço noticLoElO, através dt? aperfe~ç:c;a1:!'ento
do
homem
brasileiro. seguindo on ncgu1ntes Crl.ter10S:

R

,

Na simpla!l divI!rgenl::i3 i'!dr.oini.91::rl1l:iva. as dúvidits IlD~erão
diri:nidac ext.rnJudil::inlll'-(mte, por árbitros "m numere> im?Br! lo,!!

vados peloS' sócios.

CI..~USULlI. VII -

não cc dicsolv@

ti

~~ochd::l.de. nem enr["arn em liquld'lção em

CilSD

dI! norte, retirada, fali!ncb. lMolvend:t. interdição, incapecl
rel!l~

dade defillitiva ou inabiUtacio de qU.::llquel" dog l;ÓC!OS, deve.mlo os socios

e) - dará preferência a teroas,
.

auto'reg

e

itlt.er.-

ne!lCl!'ntl!'!I pt"o~l"dl'!t"

~~~~e~an~~~~;a~~~!It~~i~~i~a~d~es:nv~~;!;~~~~1

lUI

da!3 cmprcqas nacionais, com
~
consequente:
ampliação do mercada de trabalho
lig.:Jdo
a
toda o !HJ atividades artísticas;

moral,

da d>l.ti1 do evento!

i;l

b;tbnco g<1r;,\.1 na. Saci!!:dmle.

Jl.(;l

prazo de 60 (~clIsentIlJd.!:

os haveres. apurados serão p::lgQD .0.0 cônjugc

'>upérstite

ou no herdeiro de> sót::io falel::ido. ou ao sóeio que se t"êtit:l,r ou aos reprellenta,!!
tI!~ Ie.g.ll.l!õ

b) - respeitará as diferenciações
regionais
da
cul tura brasileira, procurando
relaciona-la em aeu próprio contex:to;
c) ~ manterá elevaélo senti~o ético,
co e patriotioo. [lI

:t Ilrl

do sõdo que foc declarl1do falido. insoh-entc, interdito. illl::npl'lz ou

iMbi11tadD. cODfor~e maIs adiante indicndo.
CL}iUSULA VIU _ O cnpttnl !uld3~ é de C;:;$ 21.MO.OOO,OO (vinte ('

cívi-

Ct11,..11000C;),

Ul:!.

m!.1hões

rl!preJlcntado por 11.000.000 ('/inte e um m1lhõl!'s)

~otltfl dI? (:... $ 1,00 (hum cruz3do) clIdll uma, Ucan,!o assin\ dlstribu!clo IlntroP

Ofl

de

d~
c.!:!,

d) - observar';;, na publicidade. as normas indisR
pen9avci!l
proteçõo do público c do. consumidor, com fidl':<dignídade da fonte de informação do fato I:lntes da emissão das noticias.

a

D~ TASSO IIENEVIDES

No que to..nge à publicidade comercial. esta sQr;:\
l~mi~aoJa a um máximo de 25% (vinte e cinco
por
ocntoL
dJ.luu'ldo-a <:10 longo de sua programação.

1. PAULO

GADELIL\•••••••••••••••••

lU.SOO.(j(lO

2. JOSS CAIILOS VALENTf: I'ml'rES

5.2;0.0011

PaJ:iJ. o serviço noticioso será dRstinado um m!niR
mo de 5% (cinco por cento) do horário do.
programação
dt'!
emissora, para d:i.vulg<"lção de noticias dê interesse geral.

3. JOS~ F.lUV.\LIltl I\"RAf.S ••••••

_!d.~
2l.QOO.OOrJ

T

Quanto à programação educ3cional,
a
Emisoora
comprometc-!le a destinar gratuitamente
autori(]ade~
OIJ
a quem BUli';" '1e~eg fizêr, pa-.:~ 'ir'raàiaç:50 dOD seus progrõmai!l educac::Lopa~s. 05 (cinco) horas semanais. assim distriR
buidas:

O

T

A

L •••••••••••••

UJ.SOCl.OOO,OO
:l.2S11.0nn,(lf)
.:~2S(l.onO,oo
;~

L.OOO.OÇIfJ,OO

as

cLÁUSULA IX

-

A !lub!lcriçno c inregralização do c.::lpita.l l;iJc1nl d;lr~fi~-á

I:loedo'l corrr!ntt'l n:u::ional dn scgulntl! forma:

- 30 (trintil) minutos de segunda a sexta-feira,
no horário que lhes aprouver, dentro do perío(lo de funcionamento da emissora; a,

a)

'- 50% (cinque.nta por cento) do ellpit:l.1 l:oe[:;l. corL'ellpondli'nt>'! n

Cz$ 10.500.000.00 (dcz m1l1,õc8 e: qulnltant.os mil cruxadol'l).

-

75 (setenta c cinco) minutos. nas meamas c..Jndiçães, aos sábados e aos domingos.
Quanto à programação ao \I~ Emis~ora acatará o que diapuserem 0$ Poderes publicos.

o'lto da aaainatura
b)

~e!lte inst.rum~ntCl;

e,

_ os r'estanted SO:t t~inqucntn por c~nto) M r-r:.o.'Z1) ne l80 (cento-.

e: oitenta) dist!. ~ contar da d1ta da publiczu;ão, no DOU. de ato

Désta forma. a Emissora atenderá
às
estipulações do Regulamento dos Serviços de H3diodifuaão,
a!:lsim
como dos artigos 11 p. 16, ~§ 12 e 22 do
Decreto-Lei
n2
236, de 28.02.67; PortariaS MEC/MC n2 308, àe 13 da m:nço/
79, e 'OI! 568, de '-1.10.80; Portaria Me 'oS! 55, de 25.01.74,
modificada pela Portaria Me n 2 52/82, de 24 de março/BZ.

do Poder PôbUco Conct'!denU: que l'Itribua

ã. Sodedadc

conces!lão

ou permiuio dê serviço a dt'! ndiodifusio.
cUUSULA X _

A ruponaabilidadl' ({ou ~Óc10S. nos termos do aft. 22 ~ fiM do
Decreto nº 3.708. dI'! 10 de j.nnl'!iro de 1919, li l1mltadil

a

impo!.

tinct. tot.1'11 do capira1 social.

t

este, pois Senhor Ministro, o Rsboço da programação que a BADIO CIDADE DE CAMPINA GRANDE LTDA se compromete a cumprir, C~80 seja tJ eRcolhida piH:a executar o serIlir;;o de rad,iodifueão proponto neste edital.

CL!USUI.A XI· -' AI cota0 !Iio nominativa.q

l!

itldivi!lrveh ,et:l relaçiio

à Soc.1edade,

qu," par. cadll um!\ d ...l:'1lJ reconlu":ce apenas úm únieo propriet.Ãrio.

cL!uslJ1.-;A XII - O cllpitnl

§~l:i1l1. ml atla tota1J.dade. pertencer! cemprl! A penoas

f!3ic.ul br&.lIneira~.
cLAUSULA XIII .. 0# RÓe!OIl pclderiio ceder parte ou

_i.

ti.

totlllidad!! de suas I::Ot411

, e_tranhOfl, mt!dl"'n.t':~ o conseutft:lento de góciog que ... reprl!!Ientem

da Mf;tadtl do capital ,;;ocial. Não

ç,i'o d•• cotas,

h"'v~ndo

manffe!'ltnçBo de vont!loe de nquia,!

p~los dMIAir; cotiStllll, li'stas pod{l'r.io <;er cedida!!

ou t-c.tns(p.ridaQ,

"lIpn apó. a autorb:acão, doMinisterio oas Con:untc1'lçõea, depois de II<lvcr a ent!
dada recebido concessÃo ou petmissão de servico <le radiodifusão.
TELE\IlSÃO TI~t.1 LIDA. , /

CLAuSULA XIV -

As

cotAS representativas do cap'ital social são iunllemi·..eia e

t!l

caucibna~~ig, direta ou illdir~t<lm!!nte• .a estrange!coB ou a pe~8.f!.

CONTRATO SUCIAI.

as jurídicas, depe.ndendo qualquer alteração contt"i!tu31. assim

1:0ll'.0

qllalqucr

transferência de cot:l6: de privin autorb;,:u;i'i.;l do Minitltêtio dno: CUllItltlll,:i3ÇÕrlS.
PAULO DE 'CASSO BtNEVIDES GAOP:LJJA. br:miletro. E:olel!lro, Advo

~ado,

nnide.rtt! e domiciLiaúo no 'Edif{cfo H:mne1 Pl't"u _ ... p~

303-Bloco "E" - P.!lrqul!. Solon Lucena - Joiio Pellaoa-PE.,

id~n

tidade n2 840.aS7-5Sp-PB e CPF ne 003.90D.464-34;' JoM

IIC;

LOS VALI1NTE PONTES, brMil('lr.:l.

'!lidente

FI:

C~5ado.

Engenheiro Civil. r;

domid.l1.1.do nA Av. Oliveira Filho. 18130·-

Fortal~

CLAUSULA XV - A Socicdade ê con~tltuíd3 eltclu'JiV3!tt:ntc de brnsUdros-.
cLAUSULA XV! - E:lta Sociedade, observado!;

tHI

I:ri.eéri()rt d'J necf:llr.hl.ltle.lntcl"co!le

ou convenicm:ia própria. UI) {'ar::: d3r e'tllllprfr.oento
RlUnsl:!a da Poder

P~blic'o

Conccdet1t;!. podo:l't'á.

al'õ~

11

n

cunvocao;ii.o ,1,~

,let~rl.~illnçÜo
q!H'

Cliuauls XXXI e por del1blrllçno de aóclo9 que repr:e!<entllID a ;r.;11ori... do

tri:ll:\
ca.pita.l
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,"

.oel8l, trllnlJfomat-M ~!11 outro 1:1'\."0 juríclico de -!locicd3d<::. oàcqu.1t1o ã eltectJçi!{,

so de inventnrlo a partilha dos b~l1s dt.'h:::dol;i pdo de cujus, lLlcud·Lrá ao

de ••rviços de udiodlfulJão-.

ventl'lriante. para

CLÁUSULA

xvu - ,\

•

rcspohMbil1d<1dc e n or:1entao;:Ei" lntclect"unl U.:l. Soci!!dade c3h!;,

r.io sa:nent@ a. br:1s11eiros n1.tou.
.r;z..(USULA XVII! - 03 o1dmin5!tt"lldorr.ur da Ent~dsdc .!'cr5a hrtlsUel:os

r::

mlt(1!l

i.,!!

:1

vestidura. nO!1 cargol; somcn'.:ll poderã ocorrer após haVl'rêm

sido

Aprovado.!! pelo Minlfltédo das COmUtliC3cÕes.

tiBtl1B. sob a denominação (:U~ lh<::l5 crltlher, clcl.to'l e d~t1Ii':ls{'Jt!19
:t

os fins

l~lõ;ais.

mnl..oriéL <.lo ctlpitnl floclnl.

oblll"P-'!,!.

r~pr(!sent:lçiio

a

:lI!

pa~Hltv8

ativa e

rIDO

interelJMàos pe[·:l.nte a Sor:íedade, 1I'.fdíante a autorü:ação do Poder rubIico CO!!
cedente,
cLAUSULA XXX]! - () valor d!ls cotaa e lucres, l)cm com. quei6qucr l~ucros

,~nid!

to. do l'!óc:fo rethante. falido, iMOl'lllm:ll, intt.i"tH-taJ
paz ou inabilitado, e que n30 tenham vencimalltllfj pt'J"i:Lt:!'ld:io~. $l!.~

12 (dezl!) p1'escar;líes il:l'J.dIl, Jll!'.nui;;:

cr.Ãustn.A X1X _ !t Sm::iedmll"_ terá gerida e .aJmll1&ltrada por um (lU m:tf1'l de acuo c~

por rl.llberaclio de !Õodo/J que. representem

t~dos

12% (dou por cento) lIO 1100.

tm

R1H~QG~i"'rw,

C!

&rn:cidiMo

{rlco!,
~

paltOS

P

J'I:OI'; da

qualf]llt!r cn.'lO, não IH! r,:;trput.ll.rnC'. p.:'ra efeito

dA tai.ll hllVl!.tr.S, l'IS :l.mportâncias d",stf.n.:JJas: ;'0 Vundo de Dp.preci3ç;:io ou f·.ncorti
_

I

.

-

zacao.

do o dllJpo!lto nEI8 Clnu!lulD.!l :WIl e X'JIlL !leste !nsrrtllr.cmto. ;1('[1 rlll'\ I 1> ('lllllpetll o
tI.o da dlCnolllinai;iio :5oc!al e 11 represanu.çao nriwl

ou P:Hl!IlUll, JuJtctul!.lu

ex

tribulçõl8 e 09 poderell que 4 lei confHe AO!'! dlrtgl'!ntes de SodetlaJes por

t •• dor: Relpcnaab11idadl! Limitada., 3 fim de garanti.r

CLÁUSULA XlOíIII - A!! deci!lÔes quO! impliquem nlteraç:Bo deste C0l1tl:"3tO sodal r.!!

.2-

trajud1elal da Soeiedade, a ele!: cabundo, quando na l"llpr.csp'ntlu;Ão legol, as

C2,

,"ultüm dI\! VOt09 representando a moioria' do capital ::,;"c1i'11.
CLKuSULA XXXIV - Para

fundonaml'.nto da Empresa.

tl

etA:USVLA XX - são r"dü:ad"g p,lIr:l gerir e ndmillsHr,'lr 3 Sociedllde, no.' c ... rgos de
Sócios-Gerentes. 09 cotistas Josg CARLOS VALENTE FomES

JOSe

P.

RIVALDO AltRAES. qu. al'ulinarão neparad:&mente. tl'J.nndo do uso da "denOlOinl'.cDo
ci.lu, exúúdo. de prelltar c.2uçao de qUl1l/'.luer f'spécf.e I>m gRrantia ce 5u4a

62

ge.!

lI!l

decisões de que trata a cJ.áU5Ub anterior. f(]r-.se-i

convocacão dos sócio!';, quer mediAnte cartll CO!ll aviso de
blmenta, quer par: C"rHtal publicado ror
Oficial da E~tado
além· do local,

v<!zes uo

dUll8

ou por duas vezes em jornal de grande ctrcuJ.aç.io

data e a nora da sessiio,

:1

tl

DiÁrio

cont"l1do.

t.ndici3ç.io da matérb (l.'Je etltÁ

do suhmetil'h ii dl'.1ibIH'.1ção aos sôcias, 3comra:ll:.::Ida dI'! pr-evia c 5uçinta

Jlen

C}l;POll.!

cio dI! nu>tivos.

ltõ ...
cL!USULA XXI - O quodro dI!! funeion:iriog àa SocÜ'd:tde ~ foDnaJo prcf~~mente

dI! brll«1.1.dros. ou no lIIfnir:IO, !'õP.[;1 congtituíóo cle 2/3 (daia ,te.!.

CLÁUSULA x,UV - A e.1da cl:lta corresponde um vato nas decisões coletiv.as.
CLÁUSUI.A XXXVI - O in:;trmr:ento de 3ltct".1çiio do contrato sodal sení

.;os) de trabalhndol"cs,llar::I.ond.s.

neee~Gartamet1tc.

CLÁUSULA XXII - Para os cnrRoa de red,jtoTt'~. lOI:uto((!!l " encarrcg'làos rIas

ln!!

CLA:USULA XXIIl - O~ Sócios-Gerentes, depois

ua

ouvido o podo>r Puhlico Concede!l

te, {lodp.t':io, em nome. da Socled3d4!, nomear
prâtlcA de lltO!! da. gerência, gl!llt30 administrativa

ptlbll,~o

diaore lnarrumentl"l

P

tal soctnl. " hnv{mdn 'l,jet ...

por sócios quI!. repl'C!H'lItel:!

<ll\feq~QntQ

ou

:t~r.t'nt(!,

rn:::II:~unulores pllr~

11

~

petent!!

t'l!5s11.lvll. tIos di[eitos do!>

asRinado,

maiod.n 'do ç'l:Ipi

in,strUI:umto. I'll!di.... nte delibl"r:tç;io d@ sócios que 't"l'r.l"n~ntll!'m

a maioria do capital social, mnnifcRt.'Il1a

ter~o... r:las clãusulns .mterit'r"~.

IllJ:,j

josundllto9. corn prn7.o di! duraçno determilHldo, !ler.iol outorglldos excluGi,,·nml'lote

pcdleri aptar entre cont:inll.::ilr na sociedade: r.lüdificiJda • ou dela l"etírar-sl!

a br:ulileirns n:l.tos.

'lu. se d1saolva a. sociedade, recebendo seu eapieal e lucros. de

cLÁUSULA XXIV _ ~ cXpre!l!lllmenté proibido nos SlÍdoB-G""rentes, aos procuradOrl!6
nOI!1t'<Ido!'l pn.T3 s!-l!'r1r:

utUtz:trcl!I-~e

P.

da dl'!l1Pmfn.lr;i\o McVJ1 I'1II Ilt'gócio,.

t1U

doculIlent:os de qUlllquer

n!

l'ln-;:I!!l.

c:nlll;ÕI!'IJ, av,lI" nu

andQfiSOA

cle [4'o'or ... lndn que dl!les não t"C!f;1I1t(!f1

CUUSIJJA

xxv _ P"lrn

CU.USULA XXXVJIl -

.~

f.!

obr.!

BAÇÕl!fl para n SoelPt.laJc ull ponl1arn em risco o seu IH1tri.mônio.

~ t'l'!conhccido

I{OS

sócio!! quO ropt'e!;entclll. o. 1lll:lioria do

tnl soc1fll o dir@itn de prorno\Tl'!r, llIediante .3lteraçiiD

(lU

onerao;ilo

nSSllc:!.:ltivos. poro OG
procedirnt'ntos:

1'2)- violar IIlg11111an d;::l.s Cl:stipnln,:õas do COntrato soci:l.L,
da Cláu8ula XII;

de

tle.nl'l do ntlvo lT!101Jt11zndol" iI. t'onclHI!!ÃO de 11IHlis. finno;i'ls, CD.ucÕes. bcm.cctllo

devete~

efeitos da Cl.ill~t1b allterior. O'J sf!gu1ntlef;

f''.!!

Tentcs (11'l contrntos e tloclllllentC'l!1 /'.lua impl1.qlu!1:1 rel'lpon ..",hl1idade
lIoela1. e:<cetundos :\llUclcs#~lntlvo!J ã aqu1si-;in. :JIl1.en>l.çio

ii
c~

c:rito, :ill lIessões após a convocação de que trata

mo IltUtUl'lrIte, !Jcja (omo JrIl1tuãda õ e' 1i nd;ncacno de l'!'ocurntlore3 rarn ~!>rir

f'

n~

".2.

XXXIV P:J1:lI. os fiM ll:endonodoll na clàusul(l XXXU;

1I1111l!1trl!r D Empre5;,), ljue dp.vcr.io ser assinados pelo!! Sõci.Ol':-Gerente"i ':' por
!I.

UR

dI! crime.

tO do u:erc{do lIocill1. A qual não' sendo inferior ao ~alãrio mínimo, nao nItr.!

p."~ ns UT.liUg .In. silltemática. da leg161aç30crn vigor. aendo o prodl.lto

sócio!! (lod~rãa ceder p;Jru ou <'I tot:ü1.dade de

,;tIlHl

te. aaill d~ tlIetndl! do capital l<odal. Apôs o que. de....crno notificilr 1".Jr

radiodifu~ão,

f()tmul~

ou não atendimento às e;dgências

712)- o:r.itír ;i SoeiedCldl! ,) -prci"ti.e.:::I tlf;' c[iu~ QU cQl1tr;:l".n~nçiio que () 1.11'1

de preferência, dent't'f.'

-

CLÁIlSl1LA XL - Os navere.!l do t:ácia excluído serão apurados em bala:nço de que

gej:.

.-'lo

t:l

Vr,!

1:0 de 60 (Sl'!8l:Umta) diai!!. 4 cont~r do recebimento d3 t'lOt.ifiCll~~O' Decfo-rrido e.§

cats

"biltre p,)rn 3 rr.ntic'l do cC'rne"ec1.o.

e5cr!

'to ã Soe:lr.;dade. t\i-:crimin....ndo I'rll':ça. fonn3 e prazo de pagtlmento p.:Haquc

~8

5Q)- agir ou cnitir-se cle tal [erma que pas:;a calocat a :':udedm:le I!m

dag [1l!!loPod«!t' Pübllct/ Concedentc; e.

estranhos. medlante o conoentitltl!nto de ,t;óc{OB qUI! reprcJle!!.~

te prazo. selll que haja tr.anifttltção da vontode de aquil!1ir.-âo:,

tJoà~rno

:l

Cl.iusuln '111,

I!

!.l!'lr-lhl!-iio pagoll" em moeda correntc

medill.nte depósito no afinco d4 ,Brasil, ou eomo for convenicnte.

!'lI) eaDO de JIIortQ de algulII dos: !lÕCi04. teri o cônjuge supérst!

ou

ti

lJerdtl1ro a faculdade de opt.u

enrre~

CLAUSULA XLrt - O ',lóda poderá manH.est;!.r-Sê !.lobre o b:ll:mço dentro de JO(rrinta)

ra tinto, obunha a :tprovação dl'! sócio!! qUI'!~rl'!l?re5cntem a

m!,

ioria de capitd aod31 l'! a pré'Tb. autod:o:adio do l'cder Piibl!

co

Con!!~dente;

ou,
demaill haver'.'.,; do Ilód.o

rA.1ecido.

med{:lnte li ~ellllgio dlllJ cotõlFl. de llconlo com 08 termos da
l!Iul;l VrI, clJooingd;l com .a Clnlll'IUl11 XXVIII d~!lta

euUSULA

xXx -

!lCIl encerr;:tpe<nto, e

Clã;!

lnst,:umento,

Sociel.1:'1de.

silj;:ncio destll! egui":l.ler5 :JI 6ua

Q

r.LJ.:USULA XLIII - h di!Jtribuiç3o rl.o~ lucro!:! .ser:i S@I:IPU sustnd:l '1ullndo

quem a ftm'ci<Jnamcl\to dl:ls

condIção esta, ~niea aplic;Ível. ~il.so. por motivo qUAlquer.não
po~l'In l.ngre~8llr n4

d1.;I~ de

.2

p[Ovação.

se a llcce$>sldaclc de atcml"r
l!

propo.!:

çiio de Sllll9 cotas.

.8)- a '!lua participaçÃo na l'lociedade, o que ocnrnd dl'sd!!, 'ltle. p.!

b)- Cl nceblmento do capitAL

!l~

tõi l.f'v:tntmtrJ o bn13n.:.o gerol d<:L Soc1.edade, como de lei, t:endo que
os lu,:ro.o. ou pt'ej1\r~03 f;pr~o np3[tido!l ou 3uportodos pelos .eatistlls n;l

te

tr!

nacional.

CLÁUSULA, XT,r - O I!>cerddo .soc:i:ll coincidirá CO:fl o IIno civil, M Um do qual

'U' trJlnsfedd811, sempre após a 4utorizat;no do Ministério das Copunir.açõee,

CUUSVLAXX~X -

co~1

ttlltlada e Queros fntes amill1f.os;

laç.io de.

que haja autod:l:açi~d.o Poder Público Co.ncedtmt:c.

° direita

só

demais

!JitU::lç.io de. ile,r:alidllde, 0\.1 qUe possa impor!:.;!!" lnfnlt;iio i) ll:'gb<

C1JUSUI~ XXVII _ As coti!l.ll aio livrel'lltne tr;ln!l{ler!vei~ t!nr.re os cotistas. deade

atrsvis dali sócioltõ excrr::ido ou não,

06

52)- .fa};!"l:" concorrência ol'!sleal ã entidade;

t

d. bprellll& l'!. COlW tal. àeduti:vel da receita brura.

:I

conduta, da5ct"lidtto. inim!zllde com

4Q)- tot"nar-l'ie lneap:l.7., inrf!crdit:o ou tnabtlitado;

bruto

escriturll! dl!l'lde logo camddera;do para todos OD fins, coma encargo aperacianal

0'"

má

cio!!. prQvocacio dt discórdia entre eles. desintellgellcf.3

/J

ra viser nu""1l1 d@tetminndo pl'!rIodo. de p-re!~[e:nda coincidente com" _I'.n~errll.me!!

C[Á1151JLA XXVTI! _

a c15usula.

ga, aUlJ@:ncla prolongada ou p.1rll 1uC;::l.l:: não li.'Lbl:1o. i-'~!l,..!;nu;ii'J

Sódes-Cerenteo podedo retirH me!!,

aalaentl! importãnciR rixa, conl7l!.ncionada·l'f1tt'c oa ~'tilJt,.n, r~

•

an

J!J)- dec.1!r da c0l1fianC4 doa demaía '''Hidor: por ín.olv.;ln"f. tídlJd~. f!!.

maioria do capit:al socbL

CWSUu. XXVl ._ /1.: tÍtulo de E!2.~.

como

22)- f:1ltol' !,or D3 (três) vezes segl.llda.!l, l!õem jlJ.'ftil'1.r;.7tiva ror e.!

'contrllt3çio de @tl,"prist1.mos d~ qlltll'lI.1l!l' natureza em flomc da. Sociedade, seja

'lU!! np1'e6~nte~

c.apl

contr~

rual, a .xclusoo~de aõcio culpado de gtavl'! vlolll.l;io des deverlF!!; :l.sSClc1.at:1vos.
CLAUSULA XXx,LX - COllllidera-sa grave violur;co do.ll

flUt' telllEJm \';1101'. 3crnO t'emJ'll'C .11'lsillndos pelos :';,;c1.os-

lt"-m

conf{ltmiclade

ColI o dhpotlt:o nas clâusultl5 VI! e XXXII tle."lte instrumento.

aJmlnlr.trar a Er.wresa 11 aos dem3ill tlÓC!ClS

turt!'::!n, alheio!'J :lO!; fins sOl:iAis. n~sio CQmo em nom~ da· Sociedade. prt'.~tar

d:

ótj.;iio p,íbltt!o co~

110

iJlt~rt.:'IH;nrla!l.

CLÁUSULA .xXXV!! - n uác:fo que não cortcClt"d.1r com qualqul!'l' .1lcertlr;.ia Ldr::a. nl!ate

Oril'.llt.aÇ.::i.O lntelectual,l&!.

ou p:lrticular rllle u,'fina os respeeti,'os poderel'l, c!:!.

11

eOlUltOtn tio lnr,ttUlller,;to

~lternl;i(l e5511.cirCllllSliim:ia, p.1r;l !!f"'ita de nn]ut\Tllmento

talao;í3e!l êlil!tr1':1s, Ilor.u:mte' !lCr3 ndmitidos brasileiros.

Ci09

li

rec!

1:1

t.Iesflt!5<l'" IUddl,.l;r('is <ai

vl!!rificll!,
que

impll

et;tnl;õc~.

CLAUSULA XLIV - A. Soc1.""J:;lde. var todos os seu!!! cotistas. SI'! obriga

fi

cUl11pd.r

ri.

gorm:mml!nte aa 1... 1<0, J:'('gulõ1lJ1l'!ntOl•• nornaJl vigelltcs e

recDmen~~

o;ões que lhe forem [cItas pelo Foder rübUco Concedente, refe'tente ii

rad1f;ldif.!!

lIio,
CL..J;USULA XLV - O!! ",[ido!! tomllr';o conhedol"1\to do!! ~S<iuutos ::tcclais !!elo I!'XlllflC di

Ocoruntl.o a hipôtu:e prevista na letrll "b" dll eláusula.

aTlrer.!

ar, O!; cota!! e Cla haveres do sócio fabcido !lerio [lagml ao CÕ!!

reto dos livros, arquivos e documentos. semente cem

li

anuêncio do~

Sóciog-Genntea e autorizaçã.o-dos outros sócios.

ju;_ aupírstite. ou :lO hl!rdeiro, em 12'(JI:l%l'!) l'relltaçõeo.s igl.W.:l_!'l. mensais e s!!
c •• alvaa aere6cldag de jura!! dI! 12% Cdo~l! pOt cento) .ao ano, fiendo II primeira
30 Ctriftta) dian após a APUlll'!l'It:U;;:o fi Sncio.>cdnde de autarização jut!~cLal /'.lue

pa~lt. fot1ll.Rliur inteiramr.ntl!'

:1.

Ope[aÇãD. inelusb'e junto

Ã

repaniçno

CO!

CT•.J;USULA. XI..V I - 0. início àa9 Ativi40des d:l Socil"dllde ocotnmi à d... ta dil .'!'sdnat.!!
til

de5te in::ttrumento.

Ct.}iIlSUT..A XLVII - En'lTUmta n ):ioeledade não for. ou deixando de til'!r.conce!lsion8rla
ou pel'lIIi!'l~ionãria. Je sr>.rvlo;o UI! radiadifusã.o, poderá altcrdr

pat.. nte.

cLÁlJSULA XXXI - Ú cônjuge. sobrevi"" ou'o IJerdl'iro notificar/i. por I!fiCritO.

li.

Sociedade, no de.eorrl'!r dos; 30 (tI:'fntA) dias da nbe[tura dn fi!!

cessio. sa deseja ou nio p::l.Ttir.ipRr da aadetlude. Ate que se ultilllc no proc!!!

pus.nta contrata .sacial indepe'nden~l'r;llmte cle prévia autõrizacão do roder

o

Públ.!

co Coneedll!nte ...xcp.tU.II.nda-lle quando se trõl.ti'1r de l'!xecur;.iio de serviço em localid!
des situadas ,dentro dos lilll1tes de faixa de rt"onteira.

CLiUSU1A l(l;l/llt _ Os casolJ não vrevistos no prasente inct,rUmento5 6crão reso!
1,111105 de 1I.cordo com os t1iSjl<'ll;itivo!l legais que .regulam

funcionllmento d~1i Socledades por C~~:Js de R~!lpon!labilhlaJe Limitada,

qu.h a Ent:f,dade SI! regerá e pela legisLl1f;,io que dJ.sclplinil.

i1

comprometfl:"'Sf', a elllbor<ir

'"

execuçiio

dos

E, "'1111, jun~oft e contratados, .(le co~um actlrdo t:landar~l~ d:Jtilor,rnfar o
l'l

(CTelll.

pr!.

no anl,.. n:UJ de

a)

'" preferência

J~C1.'U"3.1tl.

b)

-

sob as penas di! lei, quI'! nã" I!!ltão incursoS

im"cçôn de ell~:~:r;,::~:~~;~\~,~~r~:n~~~;1O dc19l\!J,/:'

(lfi

•

L2'
.. -~"'Uj,{1 ~ASSO 1I~:NEVUJt:S
m:

OI.

~
~I.11f\

Respeito às diferenciaçç.ell re9ionaia da
cultura
brasileira, procurando relacioná-la eil seu'
pró
prio oontexto;
Ma.nutcn~io

cl -

de elevado aentido i:tioo, mora.l,

~r~ /
HI

.... -r~l~nl

r!~

r!.'

~.'.,' '"

~!

'1.', \ I'

I.,

~ ~r.I'.L

1:1 I' T L"

,_tl.

,/

!'_., _•.

an

eatipu1.!c

çõce do Regulamento dos serviço. de Radiodifusão, a.s1m

11_

i'_.<...\.,

à8

A programaçio dá E:1ni.88ora deverá atender

""iiii,i

do fato

"ão do público e do con.ur.tidor.

"

"llt
~"

,informa~ão

~i~A~:'e:.~~~: ~~i~~~ai~cl~~;:~:~~~l:'à na ~:~I

11.....

I

ci.v!

co' e patriótico; e,
d) - Fidediqnidadc da fonte de

'·"1

obllltf:

fi temas, autores e intérprete.
nacig
nai., li. fim de incentivar a criatividade do homem
brasileiro e o desenvolvimento das empreu.1I produ
t()rAlJ nacionais, COlll li. conlleqft.ente ampliaçio
ctõ
mercado de: trabalho ligado a todas as Iltividadu
llrtl.ticas;

09

1lIunha. prl!!ll!ndnlH ah:tixo, para que produ:.:a dos efeitos b'gals.

quu

educIlci2

através do aperfeiçoamento integral do homem brasileiro,

(nove) folhas. o qual lido e achado conforme, :l!llJlnalll juntamente com ~6 te!lc!.

CrilU'

progri1..tllA8 informlltivos,

vando, entre outroa, os ••guintell oritirioll:

!ient.. 1r..tru~ent.o IU'I-06 ( .... LA) vialJ de i~ual teor

Os contrat:lntl!S

l'IftUB

nais e ao vivo; bem coma ~ publicidll.de comercial e o serviço n,2
ticiollO, de form.!!.. a contribuir para o desenv.olvimento da Nacio,

peloS

r:ld!odirus~o.

lle'rVlçOI de

nenhum

Quinta-feira 14 9339

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Setembro de 1989

_

doa artigos 11 c 16, S5 lo e 2Q do Decreto-lei nO. 136, de
de'fev~reiro de 1967; Portarias MEC/MC nO 308, de 13.03.79,

J

r"uaa '.1. d.lr.." Lo.u
~ •••"""fl.e' a.w.'

JOsl! ERIVALDO fiRMES

28

nO 568, de 21.10.80.
obriqa-.e~

Quanto A publicidade comercial, a entidade
a - a dilui-la ao longo de sua programaçio;

b - a limiti:'la a um máximo de 25' (vinte e cinco
cento) de !'lua pro9ramaçlí.o diiria; e,

USO OI> CEllim [NAÇÃO SlJCI.\!.

c - a conservar em BeUB ll.rquivo!'l por prazo de 60

'l'Il.T.EVISXO TAH8A(] l:rDA.

senta) diaa, devidAmf'!nte autenticad'bs pelo

..p--_. ::\. :-:--:..:.-'
ios€

_.-. //

cr:nD.~e

a de!ltinar, 1'0 minimo, 5' (cinco por centol4o hor ~4""'E.""
programação diária para a transmissão de serviço notic asa.

Sócio-Gerente
USO 1M, lJENOHINA<;;;O SOCIAL

Quanto ã programação educacional,

11

Emissora

05 (cinco) horas semanais, alluim distr1buidau:
AIUUlITS

-

30 (trinta) minutos de segunda ll. sexta-feira no hori
rio que lJ'tcs aprouver, dentro do periodo de funciona
menta da emisAora; e,
-

- 75 (getenta e cincol mlnutoll nas mesmas
aos sábados e aos domingo.,
ANEXO

comproms

te-se a destinar gratuitamente às autoridades, ou li. quem suas
vazell filZcr, para a irradiaç50 dI! IlC\lB programaI! ed\lcacionais,

.;rEU:nSÃO "AHIlAO LTll<\,

l~RIVhl.lln

(.lIs.!

respo.n.

aAvel, os textos de toda proqramaçio irradiad.a.
Quanto ao serviço notioioso, a Emls.jra.

CARLOS VALI:NTE T'ONTF.S

,IIlS(

por

IV

condições

Quanto à programação ao v4.vo - o que dispuBerem 08

P.2.

de:reB Públicos Concedentes.
TELEVISXO TAMBAO LTDA

DEMDN5TRAÇAO DE RECURSOS Tt:CNICOS

Desta forma, Senhor Ministro, promete a 'l'ELEVIS1tO"

T~

BAO LTDA., caDa venha a /ler a t!Dcolhida para a execuQão do

se;:

viço de radiodifuaão de que trata o presente edital, a produtir
uma programação di~ãmica e moderna em radiodifusão, onde' a nota
dominante será a finalidade

~ducativa

e cultural do

serviça~

João Pessoa/PB, 18 de outub!.o de 1988
1 _ TRANSMISSOR PRINCIPAL
L 1 _ Fabricante;
LYS ELECTRONIC LTDA

L2 - Tipo e/ou modelo:
FH 1000 MIE

2 - TRANSMISSOR AUXILIAR

llIlIIJ'i9Io rp!OWJ

2. l-Fabricante;

O:L-JIlAIIOIllOO .ILIlII:Ilm l'IImlI Dl! wl\1ii~llí1w.:lW:~~ll(
ou., _rloJ.
U • .,O • _all1Il4o l ZlI& . . .
TrtnahlirU. 198. U
O:Lda411 c1a Joio hllllO" . .__•
ela l'll2;IlÍbo., porl.r da olduJ.o do ~oloi1Uclo4o .,0 488••

;_iff.!~~~~

Item prejudicado

2.2 - Tipo e/ou ~delo=
Item prejudicado

:!'" ,"

547/SSJ.>",8 • CIO "o 000.'46.31oV911
:3 - SISTEMA IRRADIANTE

02-8OELT ~a!Du. llOlIIlA pIllllS Dl! OAll~IIO. bru110ira

:3. 1 - Fabricante =
TEEL _ TELE-ELTRONICA

O~iIoolo do 010'"

!r1no!lo1ra!l, 198. ""
da

3.2 - Tipo e/ou Ij\Odelo:

p...tb&. p.n_

1'0.00., Botodo'

Ia OlduJ.o . . 14111UIla4o

aO

863.099/llSPool'JÍ • 010 ,.0 OOO.546.31oV91.
1'01. preo• .,to :I.motru...1õo port1oul.or. d ... ent... U. ~o • oom..todo'

BEC1?-4L

a oo.nat:l:tuiQão de uma lIOoieda4a por
João Pessoa/PB, 18 de outubro de 1988

que ..

rtlgtlra

1\

O

"7

'-

\ D~l\.

O abaixo assinado, dirigente da TELEVIS1tO T~
com rrede na oidade dê João Pessoa1PB, O E C L A R A:
considerando o inter~ase nacional e as finalidadelJ edu
cátivas e culturais dos serviços de radiodifusão, a
entidad;

quo... a..

r"poMab111l1.ae 11Jd.......

lIel. . oJ.aÚaulU e oondigõ.8 .. gu1nte.,

1"..DA DENOll1nclo soom
Â eoa1..dad8 s1rd 80b • duam1n.a9io .001.;1. ~ RlDIO B
!ADJ..
:z•...n.&. SEDE

P R O G R A M A""C

ao,

o. .ca, aoMrcieA"., re.14ent. • 4OlI:1e1.1:U4a " na ....

LTD~

n

~.u,

IaIIf1

soem

A .O.~-' ..~ ......040, .... o~dadá do JO'" l'elOO" 101;.010 . . hn:lbo., à .... 4u ~r:Inobo1ra!l. 196. Contra. poolon4o ....1Iolo.... :fUI.111., ",pno1.. ou SuAUNa1••• Q.ualquer ponto do
o'blldtloendo u d1ço81çq•• lapl. ~t•••

31.no Ol!JE'lO

1:emtIno

nao1Mal.,

soom

o .b~.to 4& 8001_ .....
lrr1.ão do oont.lD1c104o _

eç1Ol'aÇ'" 010 _

o

ol41ao

010 llIIJ.o-4lfallle • b-

l!z'a:I.loira 010 !~1oo_"""

.1-<lQ O:\PIT:\L SOOLq

O 0..,ih1 aooi&1

IIIJ. 0l'QII0ll0IIJ

C•• 1.100.000,00 (1lml1l1lJlÕO . . . .

- l quotu, ""

Ta10r do 001 1.000,00

omill.

•

l61..DO 1'll!Kl .nmtD1CO

(nua mU ,orusmoll) tlada . . . nMori:iu ...
1..OOO

sunY MinI! 1lOtJlU. PIIlEll DE O:\S~lIll

Quo""

~z.tlWO J..J.OO

mor

J1II

1'10& eleito o toro de.ta comarca 'para qualqUllr ação tunclada nu.ta oon-

quo....
loo O. .t..

J'RAlICISOO ~ PIRES lJE CASTBO

1.000.000,00

100.000.00

cst

4e

I

obr1~

&

pr:lm8:i.ra Via

DD ll!J!!Aclo
do rlD'll9io d& _ _

60..00 Pl!AZO

HrIl

~~,
_:('L~"::-. :.'c....~}

ca :ta

i

Q'i1J. lia oç1ta1 &001.11.

por ' -

8L'l.

ioudo quan'io nfll8tiJ inJItJ.UJlUlr...ta

B cumprir o preeon1ie oOl.l.tn;to, u-1

nu de igual. 'h01\
a..1iin.e4a .. arQ.U1.,...DiJ'"
~
11 ~oMro:LG'~ ''''-''';, Cf flSo Oç

n.ando na llre.en9~ de duaa teaia!aDl\lllhR.ll abaixo, III 03
a1. da.te Eatado.

40a aIo1.a I, .... _

~&

E

por ai aol:J.arem. em J}ert'eito acordo,

OOIa.

, ..... ~JJII~ 1>03 s&lI9S

Q _

.'N,

oorrente do paI••

lo _ _ abUJ._

va:t;o, ranuno1BD.do-l!I. a quaJ.quer outro por m:u.1to ••peoiiIJ. que •• ~...

l'n.rt:lcular foi lanado,

1.100...000,00

PARlGRU"O tmICO I .1. quot. . IUbeOr:1t. . .ão l.n... gnllu.4ae. MUe

aitnU •

l..919•• nou'\ra1i dia,poa1.çõ•• 1.g!I1. Q.U8 1Ja. :!oru. Çl1-

d. Janeiro de

I do

d1vid14o . . :1..:1.00 (llW1 1111 •

• . . ._da

Setembro de 1989
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('" .".,

'"

.~

1Jllllllii2s......

C"
.,'
JJit(l\1

·.rU<1Ult..u

\.J~
e'.!!!YJ

-i
i~~ü(~lj"w

"1

CA.5~110

:tRAIlCISCO :ILJ3E_ P = DE

7'-llJ. ,AI!W!1stllAçlo DA SOOID!DI
lo

AOrino1a ca • _ _ HrIl OZO%'G4a

-,

~ a&o~ ~

C"";)
.'
ttttIX,,\ ~~,."1 ,~;:(o.tá.;..:

H

~T""'~""""J~'"

nlD10 E

no

da "lIldIlW

'

A_L Lm.t.

l1lUIIOISCO ALIlllllrO PlRES DE ÇASUO
sd010 G~
8...no lI:JO DA D1'1lO!lll!AclO SOOIAJ,

HrIl hi..

_to

_ _, p a - . _ a r prenradorul
_I

""""",ia

-moa

011

.t..

R=

40 0101•• 6!1
pri_. d1Bo.

aut.U_~o pola ..leia
IIliUlLl
J)~ =~lIIl _
""

lIUlI

, ....

(IIOUda

• - -•• oio

D'in'a _ ,

)

"'ll111hl R\if)\C\

'\\kl))Q'-!\Ç!

\BlDzo ~ n ~
SUiLT EGin:u _

"-'ue

SIlBLl'

.inu ,

ססo101

da _

/

f$;·(rhUu..

DmA.

PIIlUI »B

sdau
9~

..roa. .........,

1-.J,i
.. DO." .. pftpria •
__ ta 1Jrro114e. . . .

po1H

.. au OonJun'''''_1 • ODlu1_t. _

=_

GEJlBII'l!Il

~

da Qeri...sa .oz/jo

~I monaaJm....., atl o
•• da _ _

ToI*D_.

dzI.o

_1" • _

40 baJM>vo 40

_oia, _

arl

(110- do

!lO

_~

~

~

__._.a,-,,,,_

!rU-";

oIIaúua 19l1, -

ol4ala 4e

b, _ _I

•

__ •

tftMrer:t4M . . . o

..

1~

.8010.

lIÇ1"e_

•

da prego• •

oOJ>diO~.,

qU* que~ adqu1rí-lOI,

~

_I'_:-

L_f ........ 1...,.. _

_

do

no ORIIO dII &lawa

!

4u- • que P08.u1.

),

4!u• • •,ta htrrere. lhe ••rio reamblollado. na aodal14n4e que

t.be1.tlo.r na olaláula 1.31 d. .ll. inatnmonto.
131..l{O cuo 'de :t&leoimento, aueinol., mterlU.gio ou 1uol"t'inci& l1II l a do•
• óoio., • looi.dade ~ ~-.rá dUICtl'rida ou extr1Jda, oabendo aoe .óo1(:~~~.~\ 1"UIUdI.can't. det"minar o 1I"ftln1l1lll*1to 4. ~ baJ.8noo ellp'C1:a1.,

...

data do ~eo1mento aDorndo ou na 4ata que :tor d.o~ . . . . . . 1D-t1Í'dito ou 1nIIolV1lJl*. o 1&010. O. harc1airoa, .-ua"80re., ou repre:IIaJl"a.9
dt...rõo, o.. 90 (JID...nlla) di.. d& data dÓ bo1ongo "1rP!.

aiaJ. ~e"'81" cua 'nIJ11a4. de serem integrado. ou. ~ . . .ema. IOoied,!
de, reá.be~ oe tlini'tOll . . . ob:r1IJ&Qq•• aontratuaia do »1'9'4Drio,ou,
entio" =ea.be~ 1Iodo_

OI ••118

'1:l&ft1"OI, apuredo. . .ti o ~anQO upeO!

~i C!J :1.0 (<1ea) pre"aç;•• ~gwU' • I!UCIl!ISiVMf.l ,,-enoendo-aa .. primeira

av8fia ::l.20 (osnto

9

'Vint!,)

diMl' da

date. do oo:iLalgo cFlpecial. Iíi1l801ftM,!

SI r: .Cloi..~, na. ~Ci'::ma de. IA1 011
'tM. ti.. .Ql!.i,or11'l do caJllii&\ l!Jooi&1.~

.~

l;\\U!t ml

};I@

úo(,jiQ~ M~ ~óOi((JíJ i!raG zoePN".!

p Ativo LiQ.lÜdo e ~ 1'0Z" ~
levantará. ptlri~ Itnt::rt! cc G&el~.Q8 ~ t'::ro!fOl't~
Õ!il

IJOrâ

0WlA Z'0qll!!otiVl!!l quotAtJ.i

DJJ3~!o';;JL9 ros SÓCIOS
A'61 dl",.re'uoiall do~ "ócios (lU tlf' ~~U9 hI!~1z'tt~lI q~

aM

~t.lÚ";T'Hl".f1

amt~~'atd, uriio d.6tdj,~.~ Z!CiZ' U"bitr~:1 ev eo!1f'Ci.rcl~ ~ÇQ
o&.ist' thl ~QeIlUIO 01'\'111/1
15• ..-006 mos OE:SSOS
Ae cmiBtiQCle"Ou. d1ÍT:14r..1l

tratc\p

"'riW

qu.e NOSS~

D(lr

CIoiPl~ -

-U~ ~ ~

.....

e-Sa1_.-' ..li'" 1I51llOU~0' -

:reool_' _

'

alo' 4 _ o . . . - - - . . -

.

iIlIIU'
.........
~ p_
~td._ 4e açi1ll1..a2.. ~

cU' o. d8llUli1 .Ócio., 'por ••ari"to, OOJl llIl'bae4ênola de fiO ( ••• -.n

_"'0

tIrSIIoo

-.u-

- ú M o 198.' ~. -

da:Faralba, _ _ .toa

de 28.09.19IlO.

UI"»! :&mIRADA DOS SÓOIOS
\",
No QUO de UlIl d08 ado1ora dlil_Jar retirar..- da 80

. . . 4a

-

.rm- ....

e4e4e, • ___

• _

. _ '. . .

~.....o.1t"'''''''

l?olo - " " 1M_ato p!II'Ul>1I1tIr•
lI'JIIIla_ da
da4e »ar qtlOtIM de XIKlIaaPeM" O . . . 1U:t.tIlIa." ~ alise. 2W' .t.1lad

a 11M po&aia ..... _ _

eClbQlllti1M:D.t. lia

48ll.'41

obaúMo 1911, _ _ 4e Joio - . ' :e.toIII ta_
nb.a, ~ da aIooaa 4e %4oIItl.dede ai 883.Q9g
_
• om ai OCO.~o314-91.

-UI", %iWlSnll!llo:U Im goo'u,
e&l

:m.~ ai

1Ia_..-

S~ • eIll a' ÓOO,~.3l4-9l.
02.s= M:lDU _
P = 1JIl CWl_, _

.Çltalo

Ao q ..... lia aoti.404a ... lJ.,J:lialftia

of- - .

o14alIe de

~ ~ da

pro_ .

•• 1IICH au

~f10ad00, didr1ba1deto ou 1IÇ<lria400 1"'1.00 aIüeo
do ."..

..-_

pe_Ude pela :ta~ .. ~

101-1). lJtS~!!UIlIC!O D03 !"UÇROS
_
4la.)l (tinta" _ ) de iIoSOÔ1"O da Cao1a _
~_a

.

~l:lOO AL1lEll!O PIllm ]XI O:\S!lIllo' ~ - o ' . . .

IlE'UIlAD! Poo-J.Am8!

010 '&>1... ". _ _ tia

ltlU!lC11l'euB roh.1"tJ (') J)re";"'!nt~ eo~

ellp:d.dAil ou NlI'clrldM 41lm biWO !tO Det;Q.'{,Jto n" 3,,7061 en
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~
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•

~ ~
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JUCEP252,OOIG92I.2*

fl"~
~I lc!

Pelo presente instrUl1\onto particular, FRANCISCO DANTl\S
ro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade

n

IPT_PB, CAdastro de· Pessoa Flsica (CPF) n9 094.915.114_91

FELINTO DE ARAOJO LIRA, brasileira, casada,

,empr~sãria,

153.222
e

VALKIRIA

portadora

ã ...

Cêdulll. de, Idcnl:idade n9 155.560-IPT-PB, Cc:lda::stro de Fesso.:'1 Física (CPFI
n9 094.915.114-91,' residentes e domiciliarIas na Rua Desembarg<!dor Tr~
dade n9 423, centro, nesta cidade de Campina Grnnde, Est.ado da Paraíbio.

bi!m entre si-, justo e contratada a co;nstitu:f-ção de

lL"I'.a

Sociedade

D(l[

Quota. de RespOnsabilidade Li1nit~da, que Se regerá pelas cláusulas
conc,UcÕClS -oba1x(). .', .nll. omissões, pela legislação cS!=lccif.ica que disc!
plim! este tipo de Sociedaae, que se obrigam a cumprir por si

Sor2. baseada. ll~ ~::ecução ele 8Oj~ ( oitenta por conto) de wsiea brasileira,
",;o::oan.;.ando toaes

rofl o.usioe.ie

t)

.::uas. .!:.odaJ:ie.c,d.8a. Ca IJ:r'Ogramas serão à.ividido8 'por 5ên~

ll..a

2.iStri-01Ú'.lO!1" co longo da

e

seus

sucessores:

P1"Ogr9ma.ç~, oboorr<-J:ldo-ae 'um. rigo-

roso critério e aeleçea :;.e divuJ.ee.çiio de mÚ3icas

e::l.

cerel.

DA DENOMINAçAO, SEDE, OBJETO E DURAcAO

cláusula 1t

ZU:;lerundo o :.línic.o o'br:L,Gatório, largc.:nonto

!U'J

noticia0 c re:port~9nD serEo'

trana::rltidna ~ h::>reriõe vuriauO!'l e ?OS8ívcis, ã.~o ~cleVo aos e.c"ante'ci;:J.~

tos ~OOl!is, ='O.;10llQ:!.S, nnc1~:lc.i9, através do npt!cic.s, rOJ)ortagono c' ou:1;raa
::l.etórina de ::;,.q~:l!:"cto ~o:;:::l.D.tlvo Qe 'lt::.c.1quar natllraZa, co::.o l10r exemplo, es-

.portoo, prev:i::io do -;C!1pO, ·aaúdo o.

~':'Z'opecuó:1D:, nãa

clcs,raza.nà,O O ~01iic1á.

riO inte:rn:u::ions.1, ;tJrinoi!lalmente aquele que' reais in"toeréssa ao no.aso Paía
8.

li

.cidade de Ca:I.,;çme. Grande, Enra:!1:IIb., 'icrl.:f1csda. aal'ro ao f'ided1sm~e da '

:fÓnt. in:or.native.' Sorão irrcd1M()B os ,Drogrnm.8a " A VOZ :nO 3..~IL

de l."ltorC13De ão' c'!OVOr:'lO, em aMeia.

11

e

.013

•

c~ ~ A,ç;0n01a :-:n.oiono.i, eJ..ém de col"ViÇOQl
terá. I

'do utilidude ];llÍbllcc...· o cllDliJanh:as eà.uce.c:l:o.ncis m .::;:c±nJ.. C notici<Íriio

oo;n:;lJ.ementad.o
Onda lIéd1a.

I

nerviço de T::.:!ZI: fi! 2ád10 Zecu:t'n OPC:::'l;'.,lJdO na ~::Isora em.

:\,11310

S1l:ltocG. de :aede' 2:;ctema.

A Sociedade girará sob a denominação social de RADIO VANGUARDA
FH t>TDA.

Cláusula

2~.

A Sociedade tem a Slla sede social na Ruá. !ndios Cariris n9 14 •
oro cidade de Campina Grande. Estado da Par.:tiba, sendo-lhe facultado e!
,ta(be1ecer sucursais. agências, c,scr1tõrios, ou nomear

representantes

em"quaJ,quer parte do território nacional.
cláusub 3.
]., Sociedade tem como

objet~vc

a

e>:ecuç~o

de

se~4di2

difusão sonori!! em onda.s IroêãiilS, =r('g:Zônci~ rnodulaãa e serviços
ais, além dos servit;ol!õ de

rad'odif~são

sonora em sons

ê

espec,!

imA,?"enG, conc!

diãos pelo Governo Feàerai, através aa mandado especifico,

de

acorào

com as normas legais viÇlentes.

Llatán,., em qu.e a. !:nt'idada ~ropone.ate oe conpram.ete a
na eBtrita llter::!.l.id.tl.de de.

~egia~acão

CUl:lprir e oe comportar

vigente, a saber:

-Vecreto n lil 52.795, de 31. dlJ outubro de 2953 ( 3.cgulsmento dos Serviços
?.a:l1oc1L.-"'ullão) _~. 67, n2 2.
-&'O:-tl!.I'1a. nR 312, de 16 de ..\ gosto de 1965, Co.:r!t:llo rI c:rt. II letra. tlCI!.
-:lQsoluçâo n R 3:1. do 1.9 Cio outu.bro de 196B, !lublia~a 110 D:iári.o O:f:icio.l aa
:mião de ~3 de ou"tuj)ro de 3.966..

-:Portaria n,Q 55 ele 25

a..

de
Cl.iusul!! 49
A Sociedaêe terá prazo indeterminado de duração.
I

jcw.oiro de 1974.
00 CAPI'l'AL SOCIAL E QUOTAS

clâUtlUlll. St

o

Capital Social i! de c7,$l. 200.000,00 (hum milhão

j, ev1dlD:t. O1e UI nl!lCI.aida!.M elo ooti!.iClO e o objetivo de a.pr1c.orer e

mil cruzados), representado por

~~io. ,l101!t:'!a ~ ~ treal:'·:aodi..~=e.gCS.e:lO Ot\:'::O dU o::acuçno co'

CZ$l.OOO,OO (hum mil cruzados:) cada uma, distribuido entre

aerv1Qo.

,na forma abaixo:

SGrá ObJJlrn4A ODQ

r14or.

~ CID ~04o. 03 tl:a:tUl

406 'de J.5.05.74. bM:l ac.a. ::. ..1.aC1ele41o
f1••& do jo~ta O =Illlat...

t:r=oa,

da pro -

os

de

sócios

11.) o sócio FAANCISCO DANTAS LIRA, com

uma. participAção de

1.·080.000,00 (hum milhão e oitenta mil cruzados),
tada por 1.080 (hum mil e oitenta) quotas

lo1-~

'h~

_lo.

10:1..3.- , . -...... . . . ~..tIaa

de

CZS

represe!!

CZ$l.OOO,OO

mil cruzados I caàa uma, equivalente a 901 (noventa por

cento) d. capitiJ.l social.

10:1..281-1-3- 0041.. _Ul ClDClT/15
1.2 - _ _

particip~

h) A sõcia VALKIRIA FELINTO DE ARAOJO LIRA, com um!!

rll!prese~

çio de CZ$120.000,OO (cento e virte mil cruzados),
tillda por

1. 2.3.- lall>'1oOllto I!lt fol"_oavãea

_10

duzentos

8. !'~rtari3. trO

.:r.i.Q ~~tl~ O :t::Qrc:!:o10

:1.. flIAlIIITIIICm

1.2.2 -

e

1 .. 200 (hum m1l e duzentas) quotas

120 . (cento e vinte') quohs de CZ$l.OOO.OO

mil cruzados)' cada 'uf!lt"

U 1'-3

equivalente a 10\ (dez

por

(hum
cento)

do Capital Social..

2.

Cláusula 6'

2.1 '._ ;ra,br1.Cml:tl- ~e.J. :reJ..~l.trOnica Ltd&
2.2

_ 1Io4o.l01 _ - 410(4 :l:lo.m''''oo),
a) 50\ (cinqüenta por centQ) no ato da aSSinatura do

Joio PII••a 19 ~ Ou1iubro 4. 1988

prestmte

instrumento contratual:
b) 50\ (cinqüenta por cento) dantro do prazD de 180

(cento

e

oit!!nt.a) dias, cantados a par~ir da data d2. p:-wlicação
Diário Oficial qil. união, da ato do Poder 'Público conct'!dendo

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILI~ITADA
DEHaMINADA 'RÁDIO

o.,

VAl!r,UARD~,~.TDP·
11- •
"(j'~rB-8"~
J'11__ n ) '"'"~
l~

permissão .. Sociêdada para executar
ru"ão.

0&

lõerviçoll de

radiod.!

, 9342
.
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Clausula , .

Ic:!.,. cabendo aos sôciosl" na proporção de suas quotas, os lucros ou

A responsabilidade dos sócios é. ná" forma dQ lai, limitada

juizos apurados, podendo, por deliberação dos mesmos, os lucros

pr~

perm~

necerem na conta "LUC~S ACUMuLADos", para pooterior utilização.

importância do Capitill Social.

cH.uaula 8'
As quotas do Capital Social são nominativas e i.ndi·lis!veis,

DA DISSOLOcAO 00 LIOUIDAcAO, MORTE E

r~

INcAillcrD'fE~S}

~

canhecenó'o a Sociedade um iinica proprict5.rio p111:'a cadü. uma delas.

cliusula 19.

n5.o pOdem ser cedid<:ts sem o prévio consentimento do outro sócio,
,quem. cabe o direita de prefp.rênci", para adquiri_las eln

l).reço e condições, no caso de algum quotista qUQrer

~

igllaldaàe

~eder

sui, além da. necessidade de expresso consentimento do

as

áE

que

Poder

A Sociedade será dis!lolvida por consenso dos sócios c,

!=lo!'

-

PÚblico

nesta

dati!!., será levant:ado um balanço para apuração dos haveres de cada

um,

na proporção de suas quotas.

Conceêlente.

Cláusula 20'

No caso de

Clâu&ula 9.
AS quotas rQprescntütivas do capital Social são inalicn5.veis e

incaucionáveis a estrageiros ou 'pessoas jurídicas, e ;'lJalquer

alter!

ção contratual dependeri üe prévia autor:i:zação do Poder público

Cone!:,

de um doe sócios, a Sociedade nio scrâ disso!

Caso não haja acordo entre o sócio sob):"evivo e os herdeiros do
do para continuação da sociedade com êstes,
apurado~

to serão

dente.

mort~

vida, continuando com o sócio sobrevivente e os herdeiros do "de cujus"

Ol!:

falec,!
extl~

haveres do sócio

em balanço levantado com base na data do faleclm!:!nto

e paços no prazo máximo de 12 (doze) meses, em paroelas mensais e

su

DA ADMINISTAAçXO DA SOCIEDADE
(sesse~

cessi.vas, em moep.a corrente nLi paIs, vencendo_se a prhnãira 1i0

ta) dias após a morte e as demais no mesmo d.ia dos meses subseq~t!ntes,

CJ.áU8ula la,"

sendo simult<meamente admitido um novo sócio.

A Socdaaade será administrada por brasileiros natos, assumindo
li.

den~

adll1inistracJ!o o sõcio FRANCISCO DANTAS LIRA, que assinará com a

minação de DIREToR PRE5IDE!lTE, o qual fará uso da deno:minaç50
no â!cbl1:o do objeto da meSma, atiVa e passivamente, em juizo ou....

fora

dele, ficando praibido o uso da Sociedade em negócios estranhos, .

esp~

c"ialmente em avais, fiancas, endossos; e outros atos de mero favor, me~
mo que deles não resultem obrigações nem ponham em risco o

Cláullula 21"

social

patrimônio

No caso de impedimento ou incapacidade de quaH;ruer um dos sóc!

~
.

' será este ~ubstituldo n~ Sociedade, mediante alteracão contratual,

i

eus direitos e haveres serão pagos na forma descrita

O~

na

cláusula
pro~

(vigêsma) deste inl:ltrumento, caoo seus herdeiros não queiram

.seguir na

Soci~dl1de.

dameclIA.

cláuBulll 110
FiCaIll os sócios com poderez de gerência. dispensados de

pre!
·OA cl::ssAo DE QUOTAS

tllr caução em. garant.ia de seus ato!; administrativos.
Cláuaula 12.

Cláusula 22VA InvfI!stidur,a dos administradores em seus 'Cargos. após haver a
Sociedade recebido concessão ou permissão para executilr serviços de r!
diodifucão, somente poderá ocor-rer com a aprovação dos mesmos pelo

As quotas do Capital Social não pocter~

ze:r: alienadas a

terce!

prcf~rência

rog; estranhaR .i Sociedade, sem que seja dado o direito de

Po
aos sócios que nela permanecerem, sendo-lhas asseSurado!l tal

preferen

dor PÜblico Concedente.
cia em igualdade dI!" condições e preço, por um prazo de 60 (sessenta)d!
_ as da comunicação da decisão de

retirada~

Os administradorc.!>, depois de ouvirem o Poder Público Concede~

DAS ALTERAÇOES CONTRATUAIS~

te, poderão, em nome da Sociedade, nomear Procuradores ou manda.tários,
para a prática de gerencial gestãõadministrativa

0p

judioial e

taçÃo intelectual, mediante instrumento J?úblico ou partlcular que

nirá

Olõ

respectivos poderes

exclusivamente a. brasileiros

lO!

pra:zos, CUjos mandatos serão

oric~

def~

Cláusula 239-

outo;'9"ados

nato~.

A qualquer tempo, mediante decisão que rcprer:entc

(l

Mioria do

Capital SocIal da Empresa, poderá este instrumento ser alterado em
dos os seus dispositivos. respeitadas as formalidades legais.

Clãuftula 14.

Os sócios,1 no exereicio da gerência e de cargo\
terão direito a uma retirada mensal, a tItulo de

n~~'1-'

ao sócio dissidente o direito de retirada.

FrÓ-Lab~lOr

fixado por consl";ns;c entre os quotista.. , dentro doS! limiter;

Cláusula 2U·

permitidos

pela Legislação do Imposto de Renda.

tE!

cabendo

As al teracões contratuais que versem sobra

ü.

administração

da

Socied2lde ou inclusiio de novos sócios, :!:õOI!lenl:e poderão ocorrer com

Cláusula 15..

aprovação do Poder I?úblico Concedente.

A responsabilidêlde e a orientação intelectual c administrativa
DO :FOnO E DISposrçOES (;EIlAIS

da Sociedade, caberão 4 brasileiros nato3 ou como dispuser a Consti tu~
cHiu.';ula 250

çio Federal ~

Pica eleito o foro da cidade de Campina Gr2!nde, PariOllb<l.
Cláusula 16'
Para os cargos de J_o:::::utor, redator

IÕ'

enc:arre.gado

dõ.s

insi:al!;;:

quadro de ftL.'lcioná:ciac d(l Sociedade õ iO!:1!!ado,

l:l":"abalhado.l:€ls nacionais.

Os casos omissos neste insí.:rtLfl'.cnto serão resolvidos de

~rdade com

CláuEula 170-

m.eute, [,:or b!:8sileiros natos

Cláusula! :2 6 ~

.1\

çõcs elétricas, sarnenta sQrào admitidos brasilei.!:os natos.

o

pa~U.

dirimir a~ dúvidl1.s e resolver os conflitos or.iunà!)s destp in.<JtrtLTiJeni.:o,

0'.1,

can20E

as dlspcsiçõCE;> !eg.:!is Clpliciivci.G U espécie.

Cláusula 27f

p!:efercnc:ia,!

Os sócios gua1i.f"icados no prcã:nbulo deste inGtrtmcnto,

no mínimo. :.:;erii constituído C4e 2/3 Cle

x<>.m QXpr8SSdU&ni::JJ qUE' .não estão incurcoG em nenhum

UI:;lS

crirr.C8

t.os em lei, que os .impaçam de e.:wrccr ati,ridade nerc2.n-cil.

no

CilGO

r0.nte

'=!

de ccmp:covacão de

~,U"'_

fé.:b;id<:tde.

~E:rá

accl~

previ:;:

Flnnilla

3

nulo do pleno 6..ircito pS;

t'egistra ao cOlllé>:"cio o at'.:o a que se inteq-r.a C'Di::1

dcc!<::l.!:ação,
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e) a proponente dedicará no minimo 7 ;~ do 'tempo de sua. programação

munhas que a tudo assistiram e também assinam, sendo a primeira via p!!
ra o devido registro na Junta Comercial e as demall> devolvidas aos
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ao serviço noticioso;

CO!!

f) atenderá às estipulações do regulamento ·dos Sl2rviços 1c RlldlQtUfE

tratantes depo1.s de anotadal:l.

são, bem como às constante::; da legi·slação pertinente

Gr~nde,

'Campina

Campina Grande-PB"

6 de outubro de 1'968

.~~

\ . . ,'-.

~

LIRA

à ratliod1fusão.

22 de outubro de 1988

~

Diretor Presidente

(*) PROJETO DE LEI N~ 1.674-A. DE 1989
(DO TRIBUNAL 8aPERIOR DO TRABALHO)

VALKIRIA FELINTO DE ARAOJO LIRA

Cl'ia ., 1"':- !legião dn Junti.;o üo TJ:.3halhe> c o rCI")I"'~el:1_
~"ribuniJl R"rional do Tr:..balho,

DAnl~fil~ ~:~~I\~~I:Ii::;:~"'~ i,~, 'dS

~(\

~

S.Tllh

JI,~e ,I" :::,...

lAlfll"~~,·.l":.oI'"

. 1'_'. F"'.net~.

çau. Tu,,,..

,\ ....
r\ . ~. _ X"~ll.

~,

l!"''''UI.'.

C!

da

oU~:::'a~

provioêll
e

ci":O:; t:l'l'ndo J?afce~roi!:. d.:'l ComJ.I:t:;;5~ tia Con3titulcclo

JUstiÇ~ C Redação, PCll1 cO;H~tit.ucionallr.lí\dc, jUrüHCJ._j
unde, técnica le']lulntlva e, no rn';~'lLo, pelo::! :lpro\fno;f.\Q

Çl.Im~tj;.!'!f.~!!Ó!!~~.%
CtmIllnII [;,

do Sub:;titutlvo do <lutar, com tTl:..; CI1CI)/1.:1n, conl:Tu. o:;;

e.

'\lO tos ll05 Sr~. Thpodoro H~ndc!l, lI:.r5.c10 Ferra:!:, Roberto Torroo, Jorge Medauar c Jnire C<:lrnciro; c, da. Cornir;

I:!. t,.,,',_

sao d~

Finanças, pela aprovaç1'io do SL1b!lt:.f.J:-ut.h'O elo nu:

ter, eoo emenai:!.,
(PROJETO DE LEI N9 1. 57·1,

d~ ln~, a.

que

C~

rc.fc.::c.m os

J?T.cccres) ,

1.

-

T~3JU';§OR

O Presldento da RcpúbIJc.:l. faz .!ll1bC'!l' que o Consres.so Nnclonnl decreta.
e eu Sk 'lono a .'icgulntc lei:
Art, 1,ô Fica crIado o Tribuni'll Reglollal do Trabalho da 18.11. Região.
que terá sedt! ·(!ffi Goiânia. com jurisdição em todo o terrltólio do Estado,
PRINCIPAL

Art, 2,° ~ Tl'ibunal Rcgíon:ll do Trabalho dn. 18,tI. Região será composto
de 8 Coito) J11lzcs. com vCli.cimcntos e vé'lntas-cns previstas na legislação em
1"Jgor. sendo 6 (seU;) togados, de investidura vitalícia e 2 (dois) cJasslstas
de Investidura tempol'fl.ria. l'CprCõientantes. respectivámente, dos emprega~
dore.! e dos empregados.

LI _ fa.bricante : WTK - TELECOMUNICAÇ!jES

1.2 _ tipo e/ou modela: 31 - F - 3

<"

0007/85 )

PLrázra.[o únlco,
2

_

TRAU:.WII3S0R AUXILIAR

OlIC&~t. 3.0

2.1 _ fabricante: WTK - TZLtx:0J<1lJNICAÇrJ35

I - " (quatro) dentre Juizes do Trabalho Presidente de Juntas de Conc1lJ a Cão e Julgamento. por antigüIdade c por merecImento alternadamente
com JurisdIção nn ó.ren desmembrada da IO,A ReGião da Justiça. do 'l'raba.1ho;

2.2 _ tipo e/ou modelo; SI - F -·3 ( 0007/85

3

-

Ha'{el'á um suple-nte pal'a cnda Juiz Cl::J..Sslsta,

Os Juizee togados :s~rã.o nomeado5· pelo Pre.!ldcnte da ltepú-

II - 1 (um) dentr~ integrantes do Ministério Público da União junto li.
Justiça do Trabnlho;
lU - 1 (um) dentre advogados no exercícIo efetivo do. protls=ão.

SI8T:rnA I!=lRADIANTE
3.1 _ iabrican.te: TEEL - 'I'SLE-EL~RONICA LTDA

I 1.° A antigüidade referida no inciso I rteste artigo cornputo.r-sc-n.
precedentemente, na classe de Juiz Presidcnt... de Junto. de ConcUtaçõ.o e
Julgamento da 10,& Regina. pffJValeccndo. 'porém, dentre os dois juizes
/\, ..r.nrlo:; mnts nnLtr,o.:::, o ('fet.lvo excrdci'Cf·ll:1. l'CI~lfto tlC'::m~ml>rndn, nüo-.'lJo
wmnndo parn lal fim pcduclo.<; descontinuo.') no ~cu cxr.:rdcl0.

3.2 _ tipo e/ou modelo: B E C P - 1+ L

Campina Grande..PB., 22 de outubro de 1988

~
. "-F~

f 2." Pnrn fins de pl"ccnchlmcn~o. J~or ll"T'C'reclmcnto, ('~!3 dU:l-" vnr.:\x
de Ju[z 'rr'f,:lt!(1 n~::;{'n'adn.,; a lllar;!.'itrado... de r:u·f('ira. <l Trill1Ul:11 n(',~loll!\l

do 'fut\J:lllHl da lO.lI ·H.('I~j"IO, dentro tio pra1.0 de J() (elc;.';) dl:u:. contado:;. da
publlc:IÇ:IO t1c~~a lei, c~abornr"~ duas IJstn.'i tríplices, n/..('lldtdo o tllsJ)o.'ito no
Inciso I d{....<;l..c nrtir.o que ser50 ('ucaminhadns, pelo TrJbulllll rter;:lollal do
Tmbn.lho (In W,I1. H.q::if\o, no l'.Hul:;tcl'lu du Ju::.(.lçu,
Art. 4.° O.... Jl1ízC's CI:tS.'ii:;tas ~cr50 de:dgnndos llClo Presidente da ncpü..
blkn. na flJrmn dos :lrt.s. ()34 C· Gü~ ela COn::lnlid:u;<'to das L('I... do 'l"l'aualho,
Rlll"ovn.d:1 11C'10 Dr.crcto-I,r.i 11.0 5,152 1 de L" ele m::\lo de t~4~" (\('l1tre nOll1('s

cOll:iLnnl.tc':> de li.'1ta:i Ll'ijllicr.,<; C1flranÍ1.:Hll\s p<"bs nssocia~'(lcs sindical.,; de
grau .c;upcrlor, que tenham .'iNIe: no. arCa de jurisdiç:io da 13. a Região,

Diretor Presidente

Parágr;l.fo único,' O PrcsidC'uLc do Tribllnnl Rcgion:1.1 do Tl":1.halho,
àcnl.ro de 10 (dez> dIas, con1.n.dos da pllblic:tÇllO c!esta le1. mamlnrá publicar
cditu.l convocando n.'; ê\J;sociaçõe.'i :;incHcnl5 1l1C'l1cionnrlas neste nrtlf~O, p:na
que aprr.'H":ntem. no pr:\;.'.o de ao etrintnJ (li:!.!>, suas Jistns t.ripliccs, .~luC scâio
cncmnlnlmd:l':;, lldo Tl'J\)tll1Hl Superior do Trabalho, ao Minlst.~rio da JustiÇil,
ArL. 5. 0 O~ Jl1í7.t"5 do Trl:l",lho PrC'sil''''1tt'.'j do J\m~M c Ol> .Tl1h~CIl Sulls.tIt.uW!, Cllle tcnh:LlH, nr., daLn ela publlc.~ção desta lei. jurJ,')d(~5.o sobre o
ten1tórlo da lS.n Região, poelrril.o opLnr por "ua pcrman(·ncIa. ~pl1IQ!:m1! o
eMa, no G\!Ul:ldro ela lO.fI. Rflr.iflO.

comercial c o serviço noticioso, de i'arrna a contribuir para. o deBenvolvl-

mento da Nação. através do aperfeiçoamento integral do homem brasileiro

r

observando, entre outros, os seguintes critérios:
a) preferência a temas, autores e intérpretes nacionais, a fim de in-

centivar a cri~tividade do homem b}oasilciro o desenvol'IiIlHmto das empre _
sas produtoras nacionais, com a consequente ampliação do Clercado de trl'1b!;t

lho ligado a todas as atividades artísticas. Heste aspecto a pro'Ponente

f 1.0 1\ opr;fi(l prc-vJ.t;l.a nC'~tc :lrtlg-(1 .será ll1:1.nlfcstada por c'.o;cl·ll.o. dentro
de 30 (t.rinta) dias. contados ela publicaçào dcr-.ta. lei, tio lJrcsldcntc do 'rrlbunal Regional do Trabnlho da lO.r. Ri.'gi:í.o,c terá caráter hrotratávei.
! 2.°. O:; Juizes do Trabalho Presic1cn(cs de Juntas que optarcm. pela
110."' Regina permanecerão servindo na 18.1\ Região. ga.rantidos os seus dIrei..
toG n. remoção c ])romoçuo. à medida em que ocorrerem vagas no Quadro da.
10,n. RegUlO. obEt'l'vndos os cl'1têrios lC~l\is de prccnchi~cnto,

Art. 5.0 O Tribl.lnn! }Jcg:ionaJ do Tr:tbalho da 18.SI. !tcg150 terá a mesma
r.ompetcncia ntrlhuid:t aos Trlbul1ais Regionais do Trabalho pela legislação
em .\'Igor,

Repúbliea-seem virtude da anexação de emenda do autor)

comprometerá 67 % do tempo de sua programação;

Art. 7.0 O novo tribunal será instalado c presidIdo, até a pos~e do
b) rcôpci to às diferenciações reeionais da . cultura brasileira, procu-

m~

) ant~o, oriundo da carreira dI!! Jnl~ do Tmbalho. computada a anti..
güidade de classe de Juiz Presidente de Junta ele Concll1n.ção c Julgaplcnt.o.

rando relacioná-las em seu rróprio contexto;

ParágraIo tmJco. O novo tribuna.l aprovara. seu Regimento Interno
dentro de 30 (t..r inta) dias, contados da data ele ~un Instalação.

c) ma.nutenção 1e elevado sentido ético, mo:ra1 e C!vico;
d) fidedignidadl!: da informação e o·c:serví;.ncia. ~a :;ublicidrade.

principias éticos indi~pensá'leis

e proteção

Pr')idente e do V1ce-Presidéntc, eleitos na forma da le1, pelo JuIz" togado

de

cio púbJ.ico 9 do con~umidor .;

Art. 8. 0

11310.0 quo

Re~lmctlto

vez aprovado e pUbUcncto o IOU
Intorno, na.
,eUmll.
sefJulr. o Tl'lbunn.l elegerá o Presidente c O Vice-Presidente,
vlgentes.

di: eon!<l:rmldClde com ns n<)tmat

lc~nls
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Art. 9.° Ate ~ data de Instalação do Tribunal Regional da 18." Região,
fica mnnUda a atual competcncia do 'J:rlbunal Regional da lO.'!' Região.

.

Parágralo único. A posse dos "..Juízes referidos neste artigo deverá
reallza.r-5e dentro de 30 <trinta) dias, contados da nomeação, prorro~áveis

.;for mal:> 30 (tl'lnt~) <11;1';;. em caso· tlc"'Ccll'ça malDI'. -n JuIzo do PI'e~Jdcnto
do Trihun:ll SUJlt'dor do '1'1":lba1ho.

I 1.° Instalado o Tribunal l«!gionnl do Trabalho da l.i.Q RcgHio, o
Presidente do Tribunal Rctiionnl do Trabalho da 10,A RCR"lão rClmctC:f-lhc-á

todo!j os praCC5so:; oriundos do território sob juriddição do novo trIbunal,
que: não tenham recebido lIvlsto" do, Rclator.
f 2,0 05 pror.C'.'iSOS que

Setembro de 1989

l\l'L. IG.

COlllJlc'le

Prcxldcntt,. tomar

do Rchttor se'rão
Julgndo:.; pelo Trlbunrd nCl;ionnl do Trabalho da ID.lI. Rt'gl1'io.

[lO

'J'nhunal RUlli'l'Jt1T do 'J'rnbalilo.

lr;du~ 115 tlwcllcla~

ele

11atlll''--~%I~

Art. 17,

~ 3.0 É do Tribunnl Regional do Trubnllw, crlndo por C"sLa leI, fi compcTribunal Rt:l:iOlln] do Trabalho da 18P Rc(~j:1o Cl(!lJCndl'~ de aprovaç:i.o em
ações Lrabnll,lsto.'; lnicladfls nas JocaUdadC's lnl{'gralltcs da. úl'ca territorial

O PodeI' F.xocull\'o flçn- rtUl.tlrlzmlo

até o lhnJLa ele NCz.'3

.

para nlrm(h.·r ús (1\'~11C'!'in5 lnlcl:ds

Hi,ll

lll:.ln-

Hl"giüO

nl)r.ir crédito C.:"llwclnl

ri

.

d(l

0l·{~n.lIf:;o;[\ç;10,

In:>f.:\fnção c runc\o.nn-

monto do 'l'rihulIal H.c:;ionnl elo Tmb.llilo <I'L H.l.1I H.c:l;ii-\o.

do atunl ]~tado de Goiás.
Art. 10. Ai:. .Tunta.'; de ConclUnção e JUlr,luncnto scdlndns no E')tndo·dc
Goiás Ucam transferida.'i, c.om seus funcionários e seu acC'rvo mat.erial,
para.. o Tribunal n.c~i(Jl1:l1 ria Tl'ab:\lho d:'l 18.(1. ltclt"ião, sem prcjui7.o dos
dlrclto~ n.dqllil'ido~ e rcspcitndas fiS :;ltlln"ô('.'i )Jc~sanI5 de seus .Juizes Togados, Juízes Cl:ts~istas 'fcmpol'ários Co servidores.
§ 1.0 O cargos exist.entes na lotaç:lO do Tl1b\lllal Regional do Trab:l.lho
da 10;1\. Região, a que se reCere €."f;c artigo, Cic:lln trnllsCcridos para -o Tribunal Regional do Trabalho da la.tI. Região.
i 2.0 Os Jui7.e~ To!;ado.'i, 'Juizes Clas.o;lst.as TemporárIos e sc-rvldore&
transtcrldo15 na forma dest.e art.lrr.o contInuarão ri. perceber vencimentos c
vant:\gens pelo Tribunal Rer;ion ....l do Tr:lbnlho da 10." Retifio, até que o
orçamento consigne no tribunnl criado por cst.a Ir! 0.5 l'CCUl'..'iOS ncccss:'Lrio3

I
O crêdllo ri. que ~a ]'of~n: este llrUgo
do Trlbtlnul Superior do 'fl'nlmlho.
1.0

SOl':l

consIgnado em in-vor

12.° P"rn nlcndJmcnt., dns (IC<ipC:;:ls e!ccorrcmtr.s da nbertul'a do Cl'l'(lIlo
Cl1icr"11 nlltorlz:lfln lH:titrl :ll'tiho JJ(Hlcl'~!;c-Ú!l GII1t:I.'Jal" dClLac;{)I:'<; r.nwil ' :lwcln.1Ij
nos c. ,õ\m~l1tO.'i da 10.:\ H.c~jão da Jil:ll·i~a do 'l'rab:llhCJ, dcsLlllndm: Ü!i rk:,-

ft~~~1'1~~~'l~~i~~~[I~~~1.~~:~~~g~1'l~:,~~~ll~~;tl~\:~:l~~nciIhl(;~lO

e J u1::::\meillo e1 ~~-

Não podcdio ser nonW::ldo~, ndmlt.lc1ot> ou cont.rnt..ndo:o;, a qunlquer tit.ulo, pnrn. [1I11<;:Ü(:::; du f:'l\binc:tc, rn.rco ... CP' coUlI.~.!'H\O oU [ItUÇiiC5 ~J'l'.
tJUcadn:f <In. QtlmlnJtiLraç[~o do TrIbunal. !wrcntc.. tlr.: JUiílcs UIll at.Jvldndc ou
. Art. 1n.

aposentados hiÍ menos clll.. 5 <clnr.:o) (\1105.

vigor na dntll ela sl1n puhUcnçno.
Re-vorram-.st as dlsposlçúcs (":11\ contrárJo.
Drl1siU3.,
de
do 1080; 167.° <1a Inclcpcndéncia c 100.0 da.
Art. 10.

ao respectivo p11.g:amcnto.

E!;tn !ol entra em

Art. 20.

0

§ 3.
A lnvest.ldum no Quadl'O Permanente de PCMoal da Secretaria do
Tribunal Rc~fonrtl do Trnh:llho da. la.a RcgHi.o, àepende de aprovação em
concurso pu~lico de provas ou de pravas e tít· .)s, ressBlvada..c; as nom€ações
pa.ra cargo em comissão declarado em lei, de ~ivr~ nomeação e exoneração.
Art. 11. Ficam crIados, no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do
Trabalho da 1&." Região, com ret.ribulção pr.:cuniãrla prevista. na lee-is1ação
em vigor, 2 (dUM) funç6c.s de Juiz ClaSSIsta e G {se1s) cargos de Juiz Togado.
Art. 12. Alóm dos cargos e (unções tran.~rcridos ou criados na forma.
dos n.rts. 10 e ~ll desta lei, fJcam criaclos, no Quadro de 'Pes.:;oal da Justiça
do Trabalho da l8.1!. RC13ião, com os vencimcntQs e vnntagens fixados pela
legislação em vigor, 6 (sr:is) carg-05 de Juiz Substituto, as cargos em comissão constantes do Anexa I desta leI e os cargo."; constantes do Anexo II.
Parágrafo único. Os cargos constantes dos Anexos I ~ II desta leJ •.serão
provIdos após a Instalação do TrIbunal Regional do Trabalho da 18. Co Região,
com sede em ÇYoh;nla. Estado de GoIás, no.; termos da legislação em vigor.

República.

ANJ·:XO I

(Lei ll.o

ele

• de

de 1989)

'l'1UBUNI\I.. REGIONl\I.. DO Tnl\DI'r.IIO DA 18." REGI"'O
Cargos em COllhss::'i.O
NÚlIlero

Art. 13. O Tribunal Rcglonnl do Trabalho do. 18.1. Rcglfi.o, dontro do
pra20 do 80 (noventa) dh~s, contndo!l tio sua inttalaçio, nbrlrá concursO'
p\ibI1cc. '~ provas e t.ítulos para .preenchimento das vagas de Juiz Subslltuto,
depols Cl.: satIsfeito o disposto no art. ~.c desta leI.
Art, H. Os .servidores nt.unlmcnte lotndos na,"j JUl"ltns de Concll1ação
e Julgamento, com jurisdlçi'io no terrItório da 13.(\ R('~mo dn. ,TusLiça do
Tr<\balho, podcráo Ilernumeccr no Quadro ele PC!)''lonl da 10.1\ Hcg-iflo. n1cdlnntc
opção. escrita c lrretrat.:ivcI, maniícst:lda ao Presidcnte do Tribunal -respectivo, dentro do prê.zo de 30 (trinta) dbs, contados da publicação desta
lel.
Art. 15. Os Juizes nomeados na forma do art. 3.0 desta leI tomarão
POS!;c perante o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

Cargo

1

Diretor-Geral

1

TRT -

18.* -

DAS-10l

3

Sccrettu·lo·Gcl'l'Il ela lTCsl(~t~ncla
Sccrct.:'trlo do 'rrlbun;;tl Pleno
Plr(!l..or do.Sccrctnrln Admlnl.ostrntl"·n
DJrc~or do Sccretarin Judicl:ida
Dlrelor de ServIço

TRT -

lB," -

DI\S-101

B

Assessor de Jul7.

TI1.T -.. !D.l'!. -.,.

DAS~102

3

Assessor
Sccrctf,rio de Corregedoria

TRT -

18.11.

~

DJl.S-102

TRT -

13. a -

1
1

1

I

(ID.

Secretaria

13," 13," -

TRT -

18. n -

DAS-I01

TRT -

18.& -

DAS-lal

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECR~TA::-li\.
DO TRIBUNAL REGIO:-iAL DO TRABALHO DA 18, Rt.GIAO

~;.o Cargos

Cóàigos

GrupO e Categorias Funcionais

Classes (; Referências

'EscolarIdade de
Ingresso

Atividades de Apoio Judiciário

TRT-lS,'-AJ-020

28

Técnico Judiciário ,',.', .. ,' o

TRT-18,"-AJ-021

A-NS-10 a 15
B-l\S-16 a 21
E,-KS-22 ao 25

Nível SUP2.Lior

40

Auxiliar Judiciário .,', .... ,""

TRT-18."-AJ-023
o ••

A-1<)'1-24 a 27
B-:ü!-23 a 31
C-~;M-3~' a 35

Scgu:J.do Gra.u

15

Agente de Segurança Judiciária

'o.

TRT-18,"-AJ-024

A-NM:-2'i a,27
B-1nr-28 a 31

Primeiro GTau

, , •• , •

S-N~1-:}2

Àtendenw' Judiciário " .. ,.

TRT-18,"-AJ -025
0'0 • • " ' ·

2

Teleforlista .,

4

Agente de Vigilâ.ncia

o • ,

'

o o ,

• ,

, ,

• ,

a 35

A-NM-24 a 27
B-N:-'f-28 a' 31
S-NM-32 " 35

Primeiro Grau

TRT-18.'-:t',;l1-lOOO

Atividades de Nível ~lédio
o o ,

,

,

, •• , •

'

DAS-IO~

TRT TRT -

ANEXO II

29

iI~rn~'i'." 110 .o;~u

lld11111l1:;lraUVa parn

lnçfLo c tUllcionamcnt"l do Tl'lhunnl Hc:r.iOllal <lo Tra1)ulho ela

j:í tr.nhnm TC'cd,;,lc\o "vlsto"

TR1'-18,"-NM-I044

A-N)'1-4
B-NM-12
8-N,l-17

a 11
a 16
a 19

Pri;nelro Grau

TRT-18,a-NM:-1045

A-NM-12 a 18
B-NM-19 a 22
S-NM-23 a 25

Primeiro Grau.

DAS-IOI

Dll.S-IOI

. -

J
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2

Artezanato

TRT-18.·-Art. 700

Artífice de Estrutura de obras e metalurgia

TRT-18.a-Art. 701

Quinta-feira 14 9345

A-NM-7 a 12
B·:N·'1-13

a

C-~,\1-17

a 22

4. a Série do ?Timeir()
Grau

16

D-NM-23 a 27
S-;-;'M-28 a 30
Artífice de· EletrlcldáJe e Comunicação

3

TRT-18.··Art. 703

N.- CarlOs Grupo e CatelOrlas Funcionais

·A-NM-7 l'. 12
B-NM-13 a 16
C-HM-1T a 22
D-N}'I-23 a 27
S-Nl'.I-28 a 30

4.' 'Série d() Primeiro

Grau

~colarldl.de ~.

Classes e lteferênclas

Inrresso

2

Artífice de Carpir-tarla e Marcenaria
.

Outras AtIvidades de Nível Superior

Contador

2

.

MédicO

..

:rRT-18.'-Art. 'lO{

TRT-18.&-NS-900
TRT-18.&-NS-924

TRT-18.&-NS-901

A-NM-7 a 12
B-NM-13 a 16
C-NM-I7 11 22
D-NM-23 a 27
S-NM-28 a 30

4.- Série do Primeiro
Gr~'l

A-NS-5 a 11
B-NS-12 a 16
tJ-NS-I7 a Z1
S-NS-22 a 25
A-NS-5 a 11
B-NS-12 a 16
C-NS-17 a 21
S-NS-22 a 25

Ciências Contábels

Mediclna

ANEXO I - DESPESA MENSAL COM PESSOAL
Símbolo!
Referência

Denominação

Valor
lJnitúrlo

Quanlídade

Total
:lIensat

Carl:OS de Natureza Especial
1 - 'Julz do Trlbunal(I)
2 - Juiz Substituto (U)
Cargos em Comissão
3 - Diretor Geral e See. Geral da Presidência OII)
4 - Secretário do Pleno. Diretores de Secretaria (2).
Assessores da Presidência (3), Assessores de Juiz
(8), Seco da Cor~egedoria (1)
5 - Diretor de Serviço (UI)
Cargos do Qnadro I'crl1lll.l1Cllte
6 - Técnico Judiciário (IV)
7 - Auxiliar Judiciário (V)
8 - Agente d~ Segurança Judiciária (V)
9 - Atcndentc Judiciário (V)
10 - Telefonista (V)
11 - Agente de Vigilància"'(V)
12 - Mtifices (V) .
13 - Contador <IV)
14 - Médico (IV)
TOTAIS

5.220,43

8

4.2~5,64

41.763.~

6.

25.593;84

DAS-6

1.545,97

2

3.091,94

DAS-S
DAS-4

1.368,62
1.215,87

15
8

20.529.33
9.726,96

390,29
207,69
207,69
207,69
(VII) 125,20
(VII) 140.39
(VII) 130,73
309,26
309,26

28
.40
15
29.,

10.92ll.12
8.307,60
3.115.35
6.023.01

4

561,55

7
3
2
169

915,11

MS-lO
NM-24
NM-24 (VI>
NM-24 {VI}
1'<111:-04
NM-12
NM-7
NS- 5
NoS- 5

25i»~')

927.78
618.52
132.352,93

I - Adicional por Tempo de Serviço - méclJa: 15%
11 '"- juiz Substituto - média: 10%'
III - Incluídos: Gratificação Judiciária (80%)' e de Nlvel Superior (20%), s/Referência NS-25
IV -'- Incluldos: Gratificação Judiciária (80%). Gratificação Dcc. Lei n,o 2.;365/87 (70%) e de Ni\'el Superior (20",)
V - Incluidos: Gratificação Judiciária (SO%). e Gratificação de Apoió (60%)
VI - Calculado com base na Referência NM-24. conforme Lei n,o 7.720/89
VII - 'Considerado o Piso Nacional de Salários. no item VencitDr·nto Básico
TST, 10 de março de Ir a. - Rcginaldo Patrocínio Rabdo, Diretor se Auditoria.
ANllXO 11 -

IlIlSI'ES,\S (:OM A INI"I';\[,AÇ.\O

Equlplnul:'l1tos r. Milfcl'laJ PennnnC'nte

160.000,00
160.000.00

'Equipamento PABX (50 l'llmnil) .•...•......•.•..
CarpeteJ () cOl'tlnos .•... , ......•. : ..•.......•....

70.000,00
65.000,00
15.000,00

Montagem do Plcnl.irio (bancndas, sistema de som,
poltronns, ar eondicioml.do c carpete)
.

~

Dh\rln" A narro", pnJ,tM ~ Cu",J~pdio de InloiLllIn•. :J := a mumoro" x DO dias

Nr.Y.$
30.000,00

Mntl!r;o11 de Consmno
lmprQt>SOa crn crornl ••• , •••• , •• , •••••••••••••••••

~~~~~d~.':~~~~~~~~~~.:::::::::::' :::::::: ::.:::::,
O.lrOK

''Vefculol- (B rcpresl!nta.çlo e 2 de 6orvlça)· ••.•.•
MobUhirlo em gcrnl
,
.

~rYI~OK

c

Ar condicionado (iabInet~s. 5cerctnrlas, serviços, etc,)
.
DJvenoJ ..... , ....•.•..........•.•.•..•...•.•.•.•

10.000.00
10.000,00

490.000,00,

30.000.00
12.000,00
3.000,00

.5.000,00

654.000,00

40,000.00
8,000,00
4.000.00
12.000,00

M.ooo.oo

ii) Vêiculo1 base: oPDla SLE 4 po'Ttas li IrllsolJna e l<ombt Stnndnrd n álcool.
~~ <lo março de 1969. - Rellnaldo PatrocínIo Robelo, Diretor se

Unhas TeleCâlllcus .•...•.•.••••••.•.•.•••.••...••

25.000,00

Enr.nr.~oK

tnstaIacOcs (tUvl~6rJaA. pinturas. ndQpl,D.ç6c~) ..•
Taxa. do tolcConclI, encrçit\ cldt.rlcn., dÇUb e csçotOI

~= 'oont '~~i~nj~Qd~ .d~' Ín;t~i~Çiõ .:: ::::: :::
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P:l.r{q:J·;~O imico.

lusf.ifiCRção

o projeto de lei em an~xo, submetido à consirteração do Congres~o
N.clom"- objetiva criar a 18. a Região da Justiça do Trabalho c o respectivo
Tribunal degfonnl do Trnb;:dho, com sede em Goiâni<l-GO., c jurisdição no

Eltado de GOhis. e dá outras pl'ovldcnc1as.

.

Tfata-se de proposic;ão que vem de encclI1tro às aspira.ções e pleitos de
dlver&os segmentos sociaIs do Estado. de Goiús, notadamente dM associa-

ções de classes empr~arlais 'C' de f':!mpregmlos. que cnftltízam a ncccss!dnc!e
urcentc de atendimento da reivindicação. A 10." Região dil Justiça do Trabn.lho, que abrange u.t.\lalmcnte o Dü;l.l'ilo· Fedel'al c os E~tnc1o!: de Goffu;..:..
TocanOns. M~It.c> GJ'CU;!:O c Mato GI'O!-iSO tio
..11. c<IIn .!wdo crl1 Bra~i1in
(Dto·). j~í mi.o ~s(~t sendo suficiente pam at('ndel' n:; IlccC'miid;ulcs atuaIs ~;'L
n~r.:lflO, l"('nc1o C'J1.m O~ õlttlai~ acúmulo!; c1t~ Pl·O(~(':~~n:-:. n~r:\\'ados. ano .qw:;
u.no. IIt~~ll'l'(lt:nn M'n~Í\·(,js pn'jui'zo:'õ :'l!-l :Illl"tl'!-; ['nvoh'ld:t~; c sum: pl'(i(·III":I{l(Jn~~;.
cltwnndo os (~U!-itO!; con) de... locamcl1lo~ à C:.~~,lbl F'ml~rnl p l~mllpl'OnwtC'nclo
n celr.rldadc dos jtll~amcntos.

1; por dpUlais sahfdn que a Jlt!lU~a d(l 'l'r:tbalhn (c'/11 por ~:"C(lflO rundamcnL'l1 o JulgmocnLo dos di5~idICll; d~corT(mle$ dõl!'l rclllçõcs tmtn~ c'mprcendas c cmprcg:ador~::;, COI1corrc:ndo pnm 3 hnnnonJn, que eleve ~xi:;Lir entre
_as. categorIns protis~iomd!'ó c econômicos. sem :t qual o crc~cillwnto na
Nnção. t3.o desejado por todos, serla prejudicado de maneira sC'l1sívcl e
irrecuperáveL
. Tal função, todnvin, nno se pode efetivar. 5('01 OS meios ndcC1Undo!'l.
CIue permitam a tralllHõ\ç,io rápida das mílhnrc3 de ncócr. que. nnualmcntc.
!i.O Qjui7,•.l das em primeiro ~rat1, percorrendo, npór., os 'l'ribUll<\.is Superiores.
em razão elo uso elos rQcursol'; que a legish~çf~o tl'ubalhista ôlt=lmitc.

~ t "çoso r('conhecer que est.e Pl'ojf.to clt:! lel-. a d~o;pcito do constituir
Justo nnscio ch1s unidade... bcncficinr!as lComn !ie }Jode pc:rc('\bnr pe!ns
mnnlrcstaçõcs, via telex, ele toclas as enliclutlus sindicais d~ cmpl'~gmias e
empregadores, OAB c outras l'cprcscnL.."'ttivas da cmmmWndcl, l'C'prC'.scnta.
sobretudo, n pcrspc~ctiví\ de clc:mrOgal' o Tribuna.l T:.eglonal elo Trabnlho do.
Região, ninda mais
o ,H"l'csdmo de f.crviço previsto,
função

10.&
do que dispõe o
Dai

Ile

com
art. 114, c1a

em

Consl.itnü.~ií.o

pode ressaltar nZio só

11

Federal.
c~nvcniêncla. como também n necessl':

dl1d.e de 1;0 promover Jl Cl'lnc;üO da 18.:\ Rcglún da J\1StlÇU do Tl'nl>alho e o
respectivo Tribunal Rt':;:;lonal, principalmente em 1'0.ce da nornln coç:cnte
cortUôn no Ui't. J 12, dn Lei Mngna.
Neste aspecto desejo saUent..r a lmportnntc Olanif(!staçiio do Exm.o Sr.
Governador do Estado de Goiãs, Dr. Henrique Santillo,' que cl~srJc rt sua
PO$SC vem rcalizrt.ndo cs(orços no sentido de instalar em :;cu Esf.,udo o TRT
da 18," Região.

RecenLemente, S,

de

dell-me n honm .ele r.nvinr o oficio

"G"·"I1.o 50/BU,
17 de fevereiro de 19BD. rcanl'm~ntlo sua. dis]JOl'iic.:'i.o de cecler i\_ Justiça
ER.n
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juízes rCJlre.,.pnt.:'l1llt's cl'H:!;I~l:ls, C1nn TrtlvctftJll

0"

procc!,:;n'; nh'lJl cio;; tll':I7.D~" 1':.;I;dJJ'Icddu,<i no ret~im('lIlo InlC'l'Ilo dos 'rdl;1ll1:1í.~
nc~lolI:tls, SDrl'f~rÜ\l nu1(lm:~t'(~ilIl1l:11lt~. n:L l:r'ILltic.;H,·,iu 1ll(::l1~al a. {IUll t{'ri~m
cilrc1to, dC:SCOlltu C'qui ... :llcn1c :~ 1/30 (um trillt.i1. :WMJ por processo retido.
,

.

~

OF, SMfl03/fl9 .

DrnsHla,

:~O.

de mnrço de 1M!)

A .sUl'\. F.xcC'lt·ncln. o f'r.nhor
Deputado rrtC'~ de lmclrauc

DD. Pres!ôcnte ,da C:ím:\ril dos Deputados

Brasm" -

J)J>

.Senhor I'rcsiclcntc,
1?e acordo com o di!ipo~;Lo no ar!.. 61 da Con~Ut.lliç[lO Fcô:-ral tarà inf~io
r~cfd~~~~r~o~(:~rfi~~:~:~~~(~~ll~r;~;g~.M~ãO votnç;"to dos
de Lei de

e

Projelos

o Em dccorrl':llci". encaminho :l. Vossa. Excr-lCncl:l. ~Jll rtnr::':o. o ofíclo
T. 8"1189, de 30 do COi't~l1tc, FerO qual o Minü;tí·o-Prcsiclcnlc C:.,) Trihunal
Supcrior do Trabalho submete à con;;idcrar:ão dos nwmbro,'l do Pmlcr Lcr.i~;
JaUvo Fedcrnl, no.':; tc:mo,,> cio :tl't~ 9G, jncl."o U, ..'llinç-:l. b, da Carta. M::H~na,
projeto do lei (lUe erU\. ::I. n. l ' HC'GHIO da Jn:-.:Uç;:l.. do 'l'rabalho c O l'cspccLivo
Tribunal C:'J Trabalho e dá. outras nro'·ícl::nch'l.'l.
Aproveito n. ?portu!1ictadc .para rcuov:'I.r a Vo~a ExC'C'lôncl:\- os :protcst,os
da c.'itirrla c conlmlcracao. - 1'OcIsoIL Cnrnl'il·o. Pl'('sidcnte do f3enndo Federal
DF, STS'I'/GDG/GP. N." e'lISo.

Drnsllln."DF, 3D elc março de 19BO

Exech f.[.'isimo Senhor

SCnnch..: Nul.·ion Carneiro
DI(:nls.'ilmo Prc::!dCll\"c <':'0 Conr,::rcs.<:D Nndon:tl
Brasilia - DF

Senhor PrcsldcntC:'.

Tenho ::L honrll: ele encaminhar a Vos;;n. Excêli'llcin., parn. apreclação
pelo ç'ol1grcsso NaCIOnal, nos termo.'; .do art. W;. inci.)o lI, alínea. c, 4:\ Constituiçao It'(!dcral, O anexo pro.lBto de lei quc ctJa iI. 18.n Região da Justiça.
do Trabalho l) o Tuspcclivo Tribunal RChioll~ll elo Tnl.b:~.Jho, c c1<i:outras pro-

do 'rrabalho o prédio clcst.inado no !unClonamento do TRT, minimizando,
aulm. o.s custos com sua instal<lção e m:lIlutcnç5.o.

vidências, ncompnpJmdo da respectiva. ju!;Uficativa.

Trata-so de magnífico prédio, todo retormndo, onde funcionou o Tribunal de Just!ç~ de Goiás, que permaneceu (' ·'U as salas de julgamento
'ntactas, Inclusive com as bancn.dm; dos 81'S. De,:.;cmba.rgadoles. As fotos que
In{:.(!;gram O proccBso que deu origem h crlaç;lo do TrIbunal Re~iDnal do
Trabalho de Goiíls, dcmol1stmm que O prédio é excelente e projc:trldo para.

tcsOOs de alta corui1àeraçao C apreço. - 1\1:1.['('0 AurrHo Pratcs d~ Maccuo.
- Minis.tro-Presidcntc do Tribunal Superior do Trabalho.

V~]ho-me 60 C~uiCjO para reafirmar :t. VC!'isn. ~..::ct;lência os m~us vro-

1;F/c.lo.sr~.,.G"DG. Gp. J.t~ 1.63,.te

O !unclonmncnto de um Tribunal.

4;;,(// fn1.41- p~(; 'irÍ ~--V~
.:5u1'c,.e.Ú;_e ..tv !7e..,~R<?

}1I'Ú:dll1íl C ll1;l\S ;·lf~iJ. a

a

V.~~8

••

"precillçdo pelo Congre9!1D Nacional, nos termos do Art.
.flO 11. alíneas "b"

t

e "c". da Consti tuiç;;o

Federal.

o

par.,

96~

lativa ~ob o ni! l.G7<l.. relo'Jt.ivo à Criaçiio dl'l ~.al Regiiio da Ju.§.
~iça do Tro!:loalho,

o cort"8!1pondents Tribun.!'!l Rl!Igionsl do 'l'rab,l.

lho, e dá outras providencia:':!, acompanhado dll re&pectivl'l ju.tj.

ficat.iva.
Valho-me do ensejo para rea':h-lI'<lr
O.!l meua:

prote~tos

t"l

v.ex'.

apr(!~o.

de alta consideraçiio e

fim (h~

nLcnr:.lcr IJ('Jn t' Jlro!ltanlt'nl,~ mi Sf:llS jurbdiriollal1(1." o que' pode ser alcnJ1çnLlo com a criaçfto da w. n Hc(;H\o c1:1. Jusl.lr:ll ilo ori·nbnlho.
EfJtlls tI.'; com,iclm':tçõ('s filIO 110S permi~hno." iMer. n:t. com'ic<'ão de qtlo
o Congl'cs.c:;o Naclonal tvr:"l .f::c.l1si.1Jilid<l(\p }.lIfkicn(C' p:ll':l. atCllricr o que íltlul
se ton1[;m, C01l1 o que Í'~:tal'a COIH.:OITcncin jliH(l U Pn", 8oci:ll c, em conse-

qüência, cOI11.l'ilmillclo P:l ra o c1cscnvolvilm'nto cio P:lis,
Dmsilia-Dl" .. - :\1:u'('o :\uri'lia
do 'l"rJbunat Supel"Íor do Trabalho.

l'rn{l'~i

(ir :tTl\('{·do. 1'.linlstl'O

EK:mi! Sr.

rre~tclentc

Dl'!putado ANTÓUIO PAES DE' ANDnl\DE

DD. Presidente da C~mara dos Dcput.oJ

.s

DRAS1.Lt1\~

LEGISLACAO CITAD,l, ANEXAD,l PELA COORDENAÇ,Ia
lJAS COMISSOES PJc:JUIIANEN1'ES

DECRETO-Ll':I N.!'\ 5.452. DE; 1.0 DE MAlO DF: 1013

Aprova

fi

Consol1dnçfto das Leirt do Trab:1lbo

...................................... ,
I

Ju~tiça

Cria a la- Regi:ilio, da

T!TULO VllI
Da. Jusliça do TI'al\O\lho

(10 Tr8)::ullho

fi

o r~lJpectivo '1'rl.-

bunal Rcgionel do. 'rr<!balho.

."

dá outra!3 providências.

OAP!'rUI,O III
Dos Juizes de 1)jn·.ito

.

:

o
~c;reta

CONGRESSO

NACIONAL

:
.Art. I! - Fica criado o Tt'ibunal Regio-

nal do Trah~lhCl c::la IS" Região. que terá sede em Goiâniel-GO cem j'.1~

SEÇÁD IV
Dos Juizes

l'epn~senbn('~: ela!'~i!'t;t'"

Trílmnais
il..rt. 681.

risõiç~o ~m tfJdo " ter ri tór io do Estado de Goiti~.

dos

Itc~ioll:tis

e dos empregadores, no:; 'Trlt,mnals Hcgionais,

ort. 661.

apllcmll~sc

as disposições do

............................................................................
11rt. 089.

:::e:) por mes.
Tribunais

'"

Os jUi7.C'H n'prcscntnnt.f"::> ;;-b.<;si.;t.ns dos Trihllnnis Ii.'C'gionats

tão dc.o;ícnndos pelo PH'.,Wcnt..c da R,cl'úhlic;\..
Parágrafo imico. Ao.:.; . juizes reprc..;:cnlanlt'5 c1a.. .sisltls dos empregados

PQJ:

r.t:s~üo ti.

que comp:\l·ccc-rcm. :tt-é o m:bcimo de 15 (quln0,<; juízas repn::.'lcutnntc.'> C'lass!st-~ c .suplentes dos
e grnUficnção fixada em lei.

Z1rt. 2-". - O TriblJnel gegionl'll do TrilL{a:" ,.
lho da lA" ~~giõo l5r:rn compo~to dI!!

Oa

<oito) Juízes. ,;om

VCrlci-

mentol!l e ventagenl!l pre:viato5 na ltlgis:1oçlio <:lm vigor. sc:ndo
(seis) togados. de investiclur.a ... italíci ...... e 02 (àoil'if
i:~S.
rJOl!i

06

clas,gia-

ôe investidur~ t~mpor"iiri~. !:'cprcsc.nt;:mt<:s, !:'~s!?ectivamE'nte.

pt'rccb~rão

ne~lonajs

in

an;x~

Casa L.gi.l.

Subt\titutivo de Pt:ojElto de Lei. identifiC1'ldo ne!J1J8

rarn c:c'lOClulr. ê forn de' clúvic1n que. ("om o J:;rnnclc :iIlrto de pror,1"C';;;:;o
'do Estoclo ele Ooi:'l.<:, as qlll'~t.fJcs ol'lunr:.!:l.o; {1m' ""iaçórs dQ t.rnbolho. 1nclni<los
os dis:...ldlos c:nll!UVI1S. \l'nc!f'I':IO n nUlll{!lllar. to (Im' ('sl:\ jl m;ll!ir rl1H'! :1 ,lm~
11I:d~:

"" /<;>$]/

..;z;v 1/fL-11uij4C

Senhor Pret;titlente

Além .(1is...n. pílrcc('~tlH.' que a m(l{tirir.at,·:i.o da aLnnl csLnI{,ul":l etc COllltC:l"l'ItOl"ini c1o~ Tríhlmai,o; RI·I:hmõt!s. que alr~allç:ltn llmls ele um
J';filmltl. ,<;(1 ~('l'i:\ C~UIl~;Lf(lu'I()I1:tlllH'n{c Intli~',(:1d.-ivt'i w, hl!Hlkt:L~ til: r,l'ltu,:úo tio
TR'!' prôprlo, p'lJ'a aqll('l{~ Estu.do retirado da juri.sdi~·:'lo prlmlLiv:l, como
I;e t!stú fm·.cnc1o com Goi;Ís.

\'('1.

""'.-,,",,~

Tenho a honra de f:'ncaminhar

potlmcl:J.

tlça do '''1';,1>;11110 t'~L('Ja (';Il!:l.

<!'"

~ ~-flA'74:

Cabe, ainda. uma explicação sobre a situação dos c1em<lis Estados que
Integram o Tn:r. da IO.~ Re?;i~o, com sech~ em Drasilb., c jurisdição sopre
o Dl:;trlto li'edc"ra.l, Toç.nntins. Mato Grosso c Mato Grosso do Sul. Esta
Prar;ldência recebeu m::mir-c::;tnçüo oficial das respctcivas seccionais tla OAB.
evIdencIando o clcsoio cios jurjscliciomulo5 cl:lquc1cs Estados. de pcrm[l.J1(,,'-cerem vinculados ao 'rRT. da 10.a. Ragi50 .. fmqUí.mto não reunirem condições
para sediar Seu próprlo Trlbunnl.
~.s facilid~dc5 de acesso a Dnl.';i1ia e a oportunidade que terilo os advo-:,
eadas daqueles três E::;tados do trntarcrn d~ sua!; causn.s no 'l'ribunal Superior
tílo. Tr.,l);\IlJo (' cf('mnls '1'r1bltm"s'·SIlP(~l~.rC',S'. jU!-itificn fi pre(N(>rlCla Jlelo
..rrfiT da VUllitlll 1i'('(]('r:tl, nltÕm de I~vir:u' cUliLns adir,iC1]1:l.ls rom viat.:cIll c
cstml:l t'm (jrl1:"lnln.

,gmpregtidcn:es e d05 em!.negados.
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I li - ln.tal.do o 'l'ribunalRegional do

i!luplente

Pnrágrll.fo único - Haverá um

do

para cada Juiz Clessi!lta.
Art. 3" !l'I• • "o.

Juízo. toglldoll :lerão

no-

Trabalho d. 10. 1I.8gião r .... t.r..lh.... todo. oa proc •••oa oriund'1.

do territ.6rio eob juril~içio do novo

pelo Presidente da RopúbliclI;
1: -

balht

08.

04 (qulIItro) dentre Juize:s do

Tro-

"rftflidente de Juntal' de Conc!lill.çiio e Julgamento,

por

antigüidade e por mareccimento, alternadamante. com juri:!ldiçio

.;ihun.1, que nio tenbala"ze-

cabido "vi. to·' do ReÍaior.

f 2- .. O. proc••• o. que já tenhlUll.

i:e-

J?II

eebi<:lo "vi.to" <:lo Relator .erio julgados pelo Tribunal
área de!'lmembrllda CIa 101 Regiio da Juetiçe do Trabl!l.lho,;

do 'rrabalho da

la.

·Regional

aegião.

l I - O I (um) d'tntre integrlmtes do M·inillJ-

teria Público da União junto

à Juatii;IJ

do Trabalho;

Art .. 10 - A•• Junta!l ele Conciliação

rIr - 01 {um} dentre advogados de

.eber jurídico

I!

notório

ano~

de reputação ilibada, com mai8 de dez

d.

.fltivD ativiClade profissional.
Parágrafo único - Para fins de
chiallnto dal!l vagas de Juiz: Togftdo rel!lerv/'ldal!l 11

preen-

ml'lgistcll:~os

de

carreira, o Tribunal Regional do 'J'rabalho da 10 1 Regi~o,

Julgollento lIeCliadDl!I no !:etado de Goias ficam tran.r.-erh.k.,
seu écervo ll1~terial, para o Tribunal

Regio-

n ..l do Trabalho da lei !legiio, um pnjuizo dos direito!

adqui ...

-CUII funcionériol!l

·ri~o • • re.p.itllda. a • •ituaçõe. p.ssoais de seus Ju:íze:!!, Vogais
• • •.rv1dor•••

dentro

do prazo de 10 (dez) dias, contlldos da publicaçio desta

t.ei.

.laborará duan. lilltall tríplices, atendido o dillpolltô no

incillO

r, dfll'ltllt lIrt1go. que 8erão encllminhhdas n.o Poder Executivo.

f 1. - o. cargol!l _xiAtentee ne

n!

5.tl~2,

dq

1~

D.ecreto-

de maio de 1943, dentre nomes constantes

com bl!ll'lõe tt!!crit.orial nA

én~1!I

f 21: - 08 Juízes, vogah e

de

gião, até qUe o orçamento consigne ao Tribunal
[.l.'!i

d@ juril'ldição dll.

c:riado

f
Tri-

bunal Regional (lo Trllbi'l.lho, dentro d'e 10 ('le:tl 'diaa. contados

da

~.

- '" invCl'ltidur:a

no

Ouodto

nant. 6_ P••1I0.1 d. Secretaria do Tribunal, Regional

apresen_
que

c~mi!l.!'Jiio

para

r]ecll!lcado em lei, de livre nomt!ftção e exonêrl!lçio.

"Art. 11 - P'icBm criAdos,

no

,JJeW.oal do Tribunal R.gion.l do Traba"lho da 18' R.gião,

Exe:utivo.
Art. 5" - Os Juíze:r do Trab<:llho

Prc:!li-

dentel!! da Junte!! e 021 Ju!ze. SubstitutOIl, que tonhllm, na

dnt.,

jurial:3içiio sobre o território da

f"unçõe. de Juiz ClIS!lsbta e 06 (seb) cargoe

de

f 11 - " opç';o previBtll ne$te

ilu;tigo

• 'la publicaçio c.' •• ta tel~ AO Presidente "o Tribunal

Regional

Prelliden-

à medida em que ocorrerem vaga8 no Quadro d" 10 1 Região,

Tribunal R.~ional do Tfabal,.h0 da lei RegiÃo,

COai

vantagens tixados pela legi.1Ação e.., vigor, 06

vencimtmto.

(.;il>

da Chefia a A.si.tênci., constante do, Anexo III.

I e I I destA l,ei !lerão ·provido. após a instalaçio
Ragional do Trabalho da 18' Região. com "I'de

m.sma cOlllpetincil'l atribuída ftOIl

Tri ..

tado de C';iá., nos termos da legidaçio em vIgor.

Art. 7. - O novo Tribunal será inatalB-

bela d. Gratificação de Reprlllentaçe.o d. Gabinete

em

do

Tribunal

GoiâniA,

f 2t - 08 valores das funçõe.,

Trabftlho pUa leg181a;ão em vigor.

do e pre~dido, até a pOl!l!5e do Pre.!'Jí.dente @! do Vice-Presidfmte ,

RIgional do Trabalho da 18' RegiÃo - GO, .io

eleitos na form8 da lei, pelo Juiz: togado mai:!l antigo,

....... Tab.la do Tribun.l Superior do '1'rabalho.

oriundo

da carreira de J:..dz: do Trabalho. computad"- a antigüidade de clas.1 4. Jub-PreBidente de Junta de Conciliação e Julgall;1ento.

(113

contado.

d. (Sata 'de !I~ll .instalação.

aos

Tribl.lnftl

Ta-

da·

Regio-

(S•• (unções con8tantes do Anexo III desta lei.

Art. 13 - O Tribunal

R.gional

bli1ho da 181 Regiio. dentro do prazo d. 90 (nov.nta)
publicado

Tribuna~

d.

Tl'ibunal

'idênticos

f 3!t - Ato' interno do

E.-

nal do Trabalho da la l Região'" GO, c8tabe1ecer.á as Bt:ribui;õaa.

novo Tribunal .P~

o seu R.gim.nto Interno, na •••• ão qU4ll se scquir, o

•

cargos d •

Anexo t. o. cargot .l.tivo. eon.tant•• do An.xo 11 e • Tabela d.

Pt.rt. 611 - o Tribunal R.gional do 'J'r.'oa ..

Pt.rt. 8. - Umll vez aprovado e

Lei"

ficam criado., no Quadro Permanente de. Pessoal de Secr.e:-tll.rill. do

obser-

v_do. o. critlÍrio. 1_9_1s d. pr8llnchimento.

var.... IIU RegiJrll!mto 'Interno dentro de 3D (trintft) diftll,

desta

servindo

na lei Rflgi.io, garllntid?s os seus direito8 a remoção e .promoção,

9

funç;õu

11

fJ

Grat'iUcaçio de R.pr••• ntll.çio da Ülo.binlllte, integrada por funçõ ••

tel!l de: Junti"lS que optar~m pelft 10' Região pernlanecerão·

l'aJ:.iigr•.to úni..c o -

(dua.)
'l'og",~o.

Juiz

.Jul. do Trabalhg .subltituto, OI cargo. _m comi••io con.tant•• "do

do Trabalho da 101 Regii!io e terá cftráter irrett'lItÁvel.

iIl

co. r.-

02

Art. 12 - Além do! clIrgol!l

•• r' Inllnifelltada por ellcrito, dent~ de 30 (trinta) dias, contel-

do

'uiçio plcuniária prevista na legiSlação •• vigor,

tran.feridoB ou criadOl!l na forma ~os arts. 10

Re9i~o.

bunab Regionais

tI.

lei

Regilío, poderão optac por sua perrpanência. con{orme o caso •.

lho dA lei Região terá

~e

QUlldro

Poder

!ler:!io encaminhadas pelo Tribunal Supetior. do Trabalho

f 2t - 015 Juize$ do Trftbftlho

t'el('"ml'l"

da 181 Regiio, 'lt!!pende dll!li aprovftção em concurllo pl1blico de pro-

90 l!m

da publicação desta tEi,

estft

do Trabalho

VftJII ou d. prov8.!'J t!! t!tulo.!'J, rftJII.l"I.lvlIdal!l 1I:!l nomeações

publiCi'lçíio d!'!sta [.",i. mandará public08t II!.dít081 convOC08ndo as

hm, no prazo dI'! :'lO (trinta) dias, !;uas li~ta~ tríplicctJ,

por

01"1 recurl!lol!l n@cl!!Jsl!rios ao reapect" ··0 pilge.mento~

18.

parligrafo único - O Presidente do

-Quadro ela 10 1

servidores

.entos e vantagens pelo TribunlJ.I Regional do Trabalho da 10' Re-

Rl!gião.

sociações !;indicais mencionadas nel'ltt!! artigo. pllre. que

r'.fere

e.te artigo, fieam transferidos parja o Tri'bun<!ll Regional do Tro-

tran.teridoll na forma d.llte artigo continulIrn.o a perceb@!r venci-

lietll.f:1 tríplices orgl:lnbadGl!l pelaIS ciretoriae daa federações
~ simHcllto~

lotação

l!Ie

balho "a 181 b,gião.

eignlldoe pelo Presidente de República, na forma dos lI.rts. 684
689 da Consolidação da:s lei!!! do Tr1:obalho, aprovllda palo

qu~

do ,Tribunn.l aegional do Trabalho da 10' Região. a

Art. <I. - Dl'! JuI:tes cIlllHlifltll.s !Ierlio de-

l~i

li

ele-

gerá o Presidente e o Vic.-Prellidente, de conformidlldc com

do

"1'r.-

di•• ,

con-

~ado. d • •ua in.talaçiÇl, a~rir. concur." público d. prova• • t!-"
tulo. para preenchimento da. Vftgft!l de Juh: do Trllblllho Suhfltituto. depois de sfttisfeito o dispo.to no art •. 51 d •• ta Lli.

normaa le"gais vigente!!.
Art.. 9t! - Até

li

data de instalaçlío

Tribunal Regional da 181 Região, ficll mantida a atuai
cia ·do Tribunal Regional da 10. Rll'gilio.

do

competên-

Art.. 1<1 - O: •• rvidor.. atualm_nt.
tado. nft. Juntas d. Conciliftç;ito • Julgamento,

10-

com juri.diçio no

tll:'r1t6rlo da lei Região da Ju.tiça elo Trabalho,

poderio perlrl.-
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nac•• no Ouadro de Pp-l'Il'1ol!l dA 101 RegJ.';:o. med:J.antf!
t • • lrr~trat';:vt!'l. mlln~rf!!.!Itadtl "O Pr~!lidente

pectivo. dentro do prazo de 30 (trinta}

dia~.

do

opçio

Setembro de 1989

escri-

Tribpnal

§ l- - O crédito

rCII-

artigo ."ré coneignaClo

que se refere e"lte

fi

em favor do Tribuna~ Superior

do

Traba-

lho.

contados da publi-

caça.. dentl'l. Lai.

I 2- - Parll .terH'limento

das

dl!pesa.

decorrente. da abertu.ra do crédito e8pecial, autorizado
Art. 15 - O" JUlt;f!l!J

nomeado 11

ntll

forma

artigo. poderá cene.lar doteçQ.e!l' consignadas no

do artigo 3t' d•• ta L.i tomario po ••• perante

10- Reglão da Juatiça 130 Trllblllho, detinadll.l5 às

Tribunal Sl.l.perict' do 'rrabalho.
posst:

do

qUI!;!
desmem-

brada., ou-outra!! dot.... ÇÕ~8 orç.... mttntária!l.

Juí;r;t!;~

do"

depesas

pelos JuntoS. dlll Conciliaç';o • Julgamento

ri•• rH1iZBda.

P.rágraro único -: A

neste

orçamento

referido., neste artigo dS'lforlÍ realizo!lr-lJe dentro de 30 (trinta)
diall, contado 11 "a nomeação, prorrogáveis por mailll

3Q

dias, em ca.o dl!l torça Illaior, a ju:tl[o do PreBid~nte do

Art. 18 - Não poderão

(~rinta)

nomeados,

admitid08 ou Fntr4l:adolf. a qualquer titulO, para funçõca rje glll-

Tribunlllll

binet.. cargos em COmiGll~O ou funções gratificadalll

Superior do Trablllllho.

da

tração do Tribunlll, pllrentes de JuíZ@!I em atividade

do. hi Menos de OS (cinco) anca. até c terceiro grau a

Arta lG - Compe ..e ao Tribunal Superior
do 'l'rllbõt.lho .. lltravé!l. do

!fl!tl

presidente. tOtnar toCla!'!

1'I!':l

admini.-

apoeenta-

medidas

de naturttZll a~Jnini!!ltrlJtiva para inati!laç,io e funciono!llmento

Art. 19 - S.to!ll Lei

dQ

data

Tribunal J\.g10n81 do Trabalho da 18- Região ..

~e

entra

em vigor na

Sua PUbliCft,çiiOa

Art. 17 - O Podfl'r Executivo fica auto-

ria.do

abrir cr';clito 1!!8ptlcilll até o limiee de NCZ$

Art. 20 - Revogam-!Jc
•

atender À. depe!la!l iniciai!:! de

orgoni~açãQ,

e.

parl'l.

a8

di!lpO!:liçõel!

contrário •

insti!llação

funcionamento elo TJ:ibunal Regional do Trabalho

da

1811

Região d1.ll

JUl!l'tiça do 'l'rabalho a

Dnsí1ia, em

~-!!_~-~_!?

N

E R O
01

Ú H

d.

d.

- !

(Lei n~
• de
de
de 1.9891
Tribunal Regional do Trabalho da 18- Região - Cargos em
CARGO

Comis9ã~

DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA

CÓDIGO
TRT-18" - DAS-IOl

PREstD~NcrA

01

SECRETARto-GERAL DA

01

SECRETÁRIO DO TRIBUNAL PLENO

01

DIRETOR DA

01

DIRETOR DA SECRETARIA JUDICIARIA

TRT-IB" - DAS-IOl

08

DIRETOR DE SERVIÇO

TRT-IB" - DAS-I0l
TRT-IB" - DAS-102

SECR~TARIA

OB

ASseSSOR De JUIZ

03

AsseSSOR

01

SEC~'rÁRIo

{Lei

n~

1989.

TRT-IB" - DAS-IOl
TRT-IR" - UAS-IOl

ADMINISTRATIVA

TRT-IB" -.DAS-IOl

.

TRT-IB'" - DAS-I02

DE CORREGEDORIA

de

TRT-IB- - DAS-I01

de

de 1.989)

Quadro' Permahente <.e Pessoal da Secretari.. do Tribunal Regional do Trabalho " a 18- Regiio

CATEGORIAS FUNCIONAIS

GRUPO

Atividade de 1\poio

Judiciário.
90 TRT-18·

Técnico Jud ic'i.ária

NÚMERO

CLASSES E REFEReNCIAS

CÓDIGO

46

TItT-lBG AJ

-

021

cÓdi-

- AJ-020

A. - NS""l0 a 15
B - N5-16 a 21
C - NS-22 a 25

Oficial de Justiça Avaliador

TRT-1S" J\J

07

-

027

A - N5-10 a 15
B - NS-16 a 21
S -

Auxiliar Judiciário

66

TRT-IBO AJ - 023

Agente de Segurança Judiciária

11

TRT-1S G AJ - 024

NS-22 a 25

A - NM-24 a 27
B - NM-23 a31
C - NM-32 a 35

I

I

A

~

NM-24 a 27

31
S - NM-32 a 35
B -

NM-28 a

T
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•

cóDIGO

CA"J:'EGQRIA5 FUHCIO}fAIS

GROpO

30

Atendente JUúiciário

Outras

Atividill~e..

do Rbel

02

Médico

TRT-1S. AJ - 025

TR:r-1S' NS - 901

Supe-

rior. Código

a 21

A -

~'M-24

B -

NM-28 a 11

S

NM-312 a 35

A - IlS-05

a 11

B - NS-12

l!

16

C - NS-17 •

rRT'-

21

S ... NS"'22 a. 25

10. - lIS - 90G
01

Odontólogo

A - NS-05

TRT-1S' N5 - 909

B .: NS-12

C - I:S-17

s
03

Çonta4or

TRT-lS' N5 - 924

A -

NS-05

D -

NS-li

C -

NS-17

OI'

TRT-lB' NS -

11

a 16
21

e. 25

- NS-22

5 - N5-22

Engenheiro

·•

·•
•
·

11
16
21
25

A - 1;5-05 a 11

91.

B -

NS-12

C -

NS-17

• 16
21

li

S - NS-22 a 25
02

BibliotecÁrio'

11

A - N5-05 •

TRT-1S' NB - 932

B - NS-12

a 16

C - NS-17 .. 21

ou~ras Ativi4a~es

Auxiliar da &n:farmagem

03

TRT-lS" - NM -

1001

a:

25

S -

NS-22

A -

NM-17 .. 23

de N!vel Médio, '.

B - NM-24 .. 29

CÓdigo TRT-1S8

s

-

... NM"'30

a 32

A -

NM-04

• 11

B -

NM-12 .. 16

"'!'l-IOOO
Tel~foni.t~

03

TRT-1S 1

-

NM -

100-1

.

Auxiliar OperaG,ional d. Serv.

Div. (~r •• "'o tilllp • • con...v.l

19

TRT-lSI - NR - lClO6

- NIl-17 •

19

..

04

A - !iM-O.
NIl~05

B -

oa

Açente d. vigilância

TRT-1SI - r.;M - 10-45

.

A -

NM-12 a 18

8 -

UM-19

.. 11

22

S - NM-23 a 26

Artesanato, Có-

D2

TRT-18 a - ART-702

digo, TRT-1S. -

Classe da lIrtír. -' ~"'!--o7

;!1

12

Artíf. Esr:ecializado-!'o.'!.-13 a 16

ART-700

Cootramestre - NM-17 a 22
Mestrll - l\."1-23 a 27

E!IpecW - R-l-28 a 30

Artl.fio::e d. Eletricidade e

comunir:::açâo

02

TR'I'-lBII AR'l'-70J

AAT-700

Artíf. Espcei;;üizado-:.:1-13 a 16
O::I1tr8Itt!!!ltre - ~-17 a 22

Arúfic. de cazpintaria.
:enaria ..

Mestra ...

~-23

E!;;~iaJ.

-

a 27

~-28

a 30

fiar-

02

TRT-IBI ART-704

Art1f. Esçceiali.zOOo-~"t-13 a 16
~

Contrarr:e~tre -

lli-17

Me!Jtre - t:>f-23

li.

~ial

Artífice d. ArU. GflÍficas

02

TR?-la= -

ART-706

22

- Ui-2S ao 30

Clas:se de Axtif. Artíf.

i!l

27

~-07 li.

12

especii:'lliz.ado-~"'l-lJ li;

16

ContralrrJstrc - N'i-17 a 22
Mestre - W:-2J

li.

27

Especial - ~-28 a 3D

\1..

----.!--~---_-.:....---l---__j-----t'<~

~

!
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AVEXO
(Lei.

do

Setembro de 1989
"

tIl
do

de 1989)

OUAII'TInADE

GABINE-r!:

rUKC()ES

PRESIDl!:NCIA

ASSI5TENTE-SECRETÁRIO

01 (hum)

CHEFE DE SERVIÇO

01 (hum)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

02 (dois)

VICE PRESlo!nCIA

5ECR!;TARro ~SPECIALIZADO

02 (doi!])

AGENTY. ESPECIALIZADO

01 (hUJr'\

AUXI~AR ESPECIALIZAli

02 (dois)

CHEFE DE SERVIÇO

01 (hum)

ASSISTENTE' ADMInISTRATIVO

01 (hum)

SECRETÁRIO ESPECIALIZADO

01 (hum)

AGENTE" eSPECIALIZADO

01 !hum)

AUXILu.R E:5[>r::éI}\LIZ~DO

01 (hum)

JU!:zE:S

"':HEFE DE SERVIÇO

06 (seis)

(06 sci~)

ASSISTENTE 1I.DMINISTHA'IIVO

06 {seis}

DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA

DO

TRIBONAL PLENO

SECRE:TÁRIO ESPECIALIZADO

06 (se:i:l)

AGENTE ESPECIALIZADO

06 (seis)

AUXILlAA ESPECIALIZMJO

06 (seis)

CHEFE DE SERVIÇO

01 (hum)

ASSISTENTE l\DMINISTRhTIVO

02 (dois)

SECRETARIO ESPECIALIZADO

02 (deis)

AGENTE ESPECIALIZADO

01 (huc)

AuXILUR ESPECIALIZADO

02 (doi.s)

CHEFE DE SERVIÇO

Dl (h"")

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Dl (h",,)

ASSISTENTE: CHEFl::

03 (tri!s)

SECRETARIA DA

CHEFE DE SERVIÇO

01 (h",,)

CORReGEDORIA

ASSISTENTE ADHINISTRATIVO

01 Ih"",)

SECRETAAIO ESPECIALIZADO

01 (h"",)

AUXILIAR ESPECIALIZADO

01 (h",,)

SECRETARIA

CHEFE DE SERVIÇO

Dl (h"",)

:ADMINISTRATIVA

1.SSrSTENTE: ADMINISTRATIVO

01 (h"",)

ASSISTENTE CHEFE

Oi (hum)

SECRETÁRIO ~SPECIALIZADO

01 (h",,)

AUXILIAR ·ES~ECIALIZADO

01 (hum)

SEC~ETARIA

CHEFE DE SERVIÇO

01 (hUJll)

JUDICIMIA

ASSIS:rENTE .ADMINISTRATIVO

Dl (hum)

SECRET~lO ESPECIALIZADO

01 (hum)

':08 (oito) DIRETORIAS

DE SERVIÇO

P_"OMJ"AÇ"'O

AUXILIAR ESPECIALIZADO

Dl (hum)

ASSISTEKTE ADMINISTRAT!VO

08 {oito}

AssrSTENTl!: CHEFE

24 (vinte e quetro)

.f...QO I

v.... UJ'l

""''''''1«'1/\

,..,11/.1110

(J!IlJf1I~

.- -----

1tnAl

MUi'lAT

____ o

•

_ _ _

l.Q.

J:M;m.JlIUI'1l111117A-=>J.
01 .. ,JUJl 00 'tIltllt..tV.L

7.120,72

00

57,O~,76

02 • JUIZ 9Jl\SltTUlO

1,'S4."G

'"
2l

,e.1U.,"

~1&"Q(!)
0' .. DI"I';'I(" Clllo'lt P. 1lfT.'lIf:1AJ1ln r.t11/lt

0..
' " 1"

r.-.

rm::llPr'~11\

'flir.1,wIO f'll 1"1 '~"', rlr"~'II~'f!"l Ilr, ~"""·'''"Tld'').

..o!lI;!i'• .141.' (11)

nr"r.1(ll1r.! m:

r:

!tlllwlAlllu ll/l 11fo1ltllIJt.01A

~l:IllJrço

~....l~LJJ.W:m~.m:

De

iO:

01

1\

1·,.I''',n

t.......

2,tH,'UI

""

J7.1";n.14

S.14f••

m
WS·I0

~.IH.flS

CFICIAl·N. JUSHÇA AVALIAOCft

WS-lO

1.145.R5

MlXILlAl' JlJDtCIAAIO

»'i. 24

,·1].05

m·24

~].OS

rr-t~24

f..4J.tJs

09 -. NimJE DI!: ~n:ut."Q. JrlDICINU/\
.10 '"

2,Sn.1I

2.U'.·...

C·,)

tI'."' ubnoo JUDICINUO

P' •

,:J

!'M.'

11h.'·'

~lDU'NTE JlJi)ICIAAlO

••

..

54.709,10

11

7,073-:55

JO

19.2'1.500

01

8,020.95

42,441.30

ii':.~(co

NS-05

1.Q.IO.7-4

OI

:i!.oel.-4!IJ

12· c:o::m6t.CQ)
U';'caMNn1

H~·05

1_0040.74

0\

1,040. "

}l$·OS

~.OAO. 7-4

1>1

14 .. m::n-AtEJRO

K!-OS

1.0'10.1-4

01

1.b40,14

I!'! .. etDlICTTtr»IO

PoIS-o!'!

1.0011').7-4

01

·2.CWlI,-4!1
1:712."
1.705.23

r6

-~~JLINt Dl: ~V;D

tl'i-11

, ". __

~.Jl...:...'nn"ú'fTSJ'j\;
11 (\1', ~f1lV. 01'0'01'0' (-UI......
(Uf!õfllVN;Ao)

"']X.

_
ar:

~70.t3

01

(".)

01

%11.-41

ffoi-07

...
...
(.",

5(,S.41

N'1-DJ
K"l-07

...·04

tr?-ll'CtA 1&

3.122,22

tfl·Ql

(

!1'i·l'Z

(".)

~.11

"

10,'7').19

l ' • N;Cllt Dl!:: VICIW~IA

00

•• '5047.28

20 • M'T fria; Of: f1II::.l.tl1CA

1of4·07

(

%8.141

OI

SM,41

In

1.1J".e2
I.U5,82

("')

~,41

(".)

~08."1

O,
O,

21 .,.

m

erICE ot tll'UtIC1DAD! E COf..tItCN;Jo

22 .. M1 fna: DE. CAAt'HtlAllIA

r.

HM<":tlolNUII

:13 .. 'M"I rrICE UI: M'tt.S Clth'lCA5

)

)

1.1l6.e2

1.1]6,82
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:L\lIIllúlI'..9\!ltr~J~l!rornIJ'I"~lI=
24. M.'H51Dnt-St'Ol'OMIO

65S,lIO

25,.0"',,[ O! SUtlJtÇlJ

5~.s.

.H -

:n •

AS.n:nunr.

AttIftl1!'lflAll'.'O

su:T.t:1!JUO F.Sro:IIILl1NJJ

2t :- lGm1r. ~1'V:J"'L_17AOO
»,-.1JIXI11M ~rrrl~lJ1HO

_,1iI_'..à,mn'1!lr&1luTC'• O"",
m:wfOA.".>

(I)
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+

I

n

OI

60,10

1]

".1"',21

40&,(,I\,;1l

t.jSJ.64

11),42

l'

2."21.M

1'73,412

09

1.5'.0. '"

144.S2

')4

2.02),211

.illi.6L - - l L - -ll.Jn.Qi-...

).4.,.,77.:11

Ao CkAlIFlCN",J.':l n1ll'AOODINMu. E A GPAnrICN"..Ao

JOOrct,("rA

CU) UI:U.:IMS AS Ql.l\'11P'Ja.ÇjF3 DE CNl,(1m ~ t CIXI~OlNÁIHA. JtIOICI/JlJA. DfC.U:l ",. 2)("
H1m W1'tJHaH

l t>r::

f~) VAlal M!)JCO, PI~ lOCl:::w.t Pt:: SAWIOJ MAl'. AJ ClUHrrCJr.ôr~ DE o.M.IPJI fm'WMnE
S!1, .. 2l

"p

~I(')

~WWA>

'R,..,,"';, J}.',f'(/"'.

.....

'~'rf•

• "".... COlill'.h'...........

PIl&:QS D!l

~

o:.

MAIOI89

serem PJ98S li comissão de In:!ltalaç;o • 3

l'II!d:Jros x 90 dia!!

MA'IER1!\t DE

OCz$. 40.000,60

CWS!ffi

Is1preasoa em geral
Artigos de expedientes

NCz$. 40.000,00

Diversos
0!1I1lOS SERVIO?S E EllCMGQS
Instalações (divisória!!, pinturas, adaptações)
Taxas de telef<XJe!:, Energia Elétri~, Agua e p;ggOtos

Diversos
Despesas cca S01ení.dacJe de Instalação
ID/IPN=!!:NIOS E MA'IERIAL

Ntz$. 63.000,00

!Çz$. 50.000,00
!Çz$. 10.000,00
!Çz$. 5.000,00
0CzS. 15·000·00

NCz$. 80.000,00

!'fJlMI\!!E1m

Veículos (8 REPIlESEN'IAÇk> • 2 DE· SERVIço)'
~iliário

NCz$. 18:000,00
!ÇzS. 5.000.00

NCz$. 208.000,00
!Çz$. 200.000,00

geral
!t>ntagem do Plená..io (Bancadas, SistCl1" 1e sem, Po1trallla.
Ar ConãicíOlllldo e carpete)
El:juípdmento PIIBX (50 r .... ia)
ela

II::z$.
II::z$.
I«:z$.
IICz$.
II::zS.

Corpetes e on-tinaa
Ar carlicionado (gabinetes, Secretarias, Serviços etc.)

Diversos

90.000,00
75.000,00
25.000:00
25.000,00
10.000.00

NCz$. 633.000, 00
NCzS. 34.000.00

IOIÁt
(*) Veículos base: CJl:a1a SlE 4 Portas

à

gasolina e !toIrbi St~ard a

~~~i~~2~\1ld!M!2

J\lcoo1

'!S'I, em 23 de rreio de 1989

~,

REGINA!JYl 1'A'IR<X:fNIO RABEtO

Dirc Jr SCAooiteria

J U I 'J'

o

:r -r :z: c

A T I V Ao

T.l função, todftvia, niio •• poda
efetivar •
. . . O. . .io. adaquada., que p.r~item e trami tl'lçio rápida de.
mi

projat:o da le1 fiM an.xo. submetido à canaids

regilio 40 CoMr•••o Nacional, objat.iv/!I criar a 18 1 Região ela

lhar•• da açõe. que, anualmente, são ajuizadas ~m. primeiro
P41rcorrendo, a~a, 05 Tribunais 5uperiorell. em razão do UIIO
r.l:\. "0. que a 1egis1açio trabalhiatll admite.

grau.
do!'l

Just,i

ça c.; • 'n'abelho • O re.pectivo Tri'Q.unll Regionel do Trllbalho,

ae4. _
de

Colaoia ..

colá., •

CO.,

e jurisdição em todo o território do P;!5t.ado

dá ou.tra. providêncloe.

Tr.t..... de proposição que

VIII.

ao encontro das

••piraçõ•• ,- pleito. de diveraos aegmll'lntoa sociais do !:l'ltllodo

Golá"

rla

notada.anta d •• a,.oelaçõ•• de ela ••". ell'lpr •• ari.ia e

de
da
abnng_

t forçollo 1:'cconheccr que e!lte. projoto de lei,
a d ••peito d. conlltituir jUlto an •• io das unidadell
benAficiáriall
(eci.o •• poda percebar pelas manife·staçõ\•• viII tll1ex, dlt
toda.
as

.

entidade• • incHeal. de elllpregad'08

li

'

ell1p:regcdor••• 0.1\.8.

ou.tra. raV"elllftntativa. da eclftunida4ef, repre.enta. l!Iobretudo,
nll!!r8pll!!ctiva de desafogo!lr. o Tribunal Regiono'll do Trabalho d....

.-pregado., que anf.ti.•:m , n.c ••• idade urgente de atendimento

R1I9i1o, aindA mailJ com o acrêecimo de 8erviço prftVi8to.

Z'.lYlnd~c.çio.

do qUII dispõe o Artigo' 114. da Con1Jtituiç~o ~eder"'1.

A la. Regiio da Justiça do Trabalho, que

atual-.nta o Ia.trito Federal

• o. !:.tedoe da GoiÃ.,

Tocantinll,

R.~ Orosso • Hsto GrOs.o do Sul,' com sede elll BraaIlia

t' ..

ndo auficiente par~ .tander

(DF),

já

a.

nec•• sidades 'atuai.
da
.~iio.. ..~o que o. atuai. acúml.1lo; de proeeJUloa. 89rllvadoll,
apó. ano.. acarrata. -Bena;Íveia prajui2:oa àll partes envolvidos
••u. procuradora., elavando o. cuatoa COI! ,deslocamentos à cepital
MO ••

"ed~J:'.l

a ca-pro-etando • caleridade dOI

t . . por ••copo

10'
funçiio

Daí :"lI! pode re:'lsaltar não :"IÓ a
. conveniênciA,
COIllO tllBlb'm a necet)eidade de se promovl!lr li crillção da lSRegiio
d. Just.iça do Trah.alho e ~ re:spectivQ Tribun.al Regional, -principal

manta em fllcl!! da 'norma cogente contida no

Artigo 112, da Lei

Mag

jUlgamento••

t por demllis •• bido que a JUl!ltiça do
fundamental o julgamento dos <l1..,it1i08

Trabalho
decorren

t •• da rdaçõ•• entre em"rlEgadol e empregadores, concorrendo
ra • harllOnia que deve existir entre as categorias

p~

profis~ionais

e econôaic•••••• a qual o crellcimento da Nação, tão de!lejado por
todoa. . .eria pr.~udiç.do d. Illaneira !leneí:vlll e i:rrecuperÃvel.

NlI!llte aspecto deflejo f5llilientar a ímportl'l.nte ma
nif•• tA 9ào do l:xmo. Sr. Govermmdor do Estado de Goiás, Dr.
Henri

que Santillo, que desde a sua posse vem realizando esforçol'5
.entid:o de iUlstalar em seu Estado o T.R.T. de 18- Regina.
Recentemente,

" ...f;Ícic "G"

n-

S.

Exa. deu-me a honra de

050/89, de 17 de fevl!reiro de 1989,

envil!lr

reafirmando

9352
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.u... di.pc.içao d. ceder .ir. 3uatiçll do Trebll:lho o predio

dellitin ..do

Além dí!Jso. I:Iarece-me que I'l. modificaç:;'o
etual ttstrutura de competência territorial dos Tribuno!lis

ao luncionlll1ll8nto do TRT •• minimi.:r.:lI.ndo, tlllsint, os cU8tos CO:t1

ln.t.laçio e

m.nut~nçio.

Trata-,." dfl ml!lgnítico prédio. todo
inclu~ive

com IHJ bllnclldas

dos

SrlJ. Desembargadores. A.!'!I {otoa que int@gram o processo que

origem

e crü.ção

grande aurto ~e progresso do !:atado t'le Caia.!!.

demcml!

trem qUI! o prédio é ~xcelente e projetado parti o funcíon<'!.mento
um 'I'ribunal.
CAbe, llIinÇl", Uffilli explic;!Ição sobre a

Para eoneluh:. é fora de dúvida

de"i.i

~o Tribunal Regionl!ll do Trabalho de Goi~s,

lho f!,steja eade; vez me;i~ p~óxill)a

Brasília. e jurisdiçiio sobre o Di!'itrito Fp.derll.l, Tocan~in5.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NQ 139, DE 1989
(0,0 Sr. José Geraldo)

Estabelece casos de inelegibilidade
(Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n"
59. de 1989)

o Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' São inelegíveis os Ministros de Estado, os
Secretários de Estado. os Secretários Municipais, os
Presidentes. Diretores e Superintendentes de órgão da
Administração Pública direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades de economia mista. que mío
se afastarem definitivamente dos respectivos cargos até
seis meses antes do pleito.
Art. 2' Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
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das eleições, salvo se se afastar definitivamente de um
ou de outro no prazo estabelecido em lei, o qual não
será maior de nove meses. nem menor de dois meses,
anteriores ao pleito, exceto os seguintes. para os quais
fica assim estipulado:

InstituiçÕes financeiras para remuneração dos poupadores, do que resultou desencaixe da ordem de NCz$
3,5 bilhões, expressos em valores de julho de 1989;
cerca de 95%, só no Banco do Brasil.
A Lei n" 7.772, de 8-6-89, acabou por corrigir aquela
distorção - equilibrando o ativo e passivo das Instituições Financeiras - na medida em que admitiu a compensação da diferença de correção com o imposto de
renda por eles devido, a partir deste exercício e nos
subseqüentes, até 1994. e cobertura. pelo Tesouro Na'cional de saldo remanescente.
Constituiu-se. sem dúvida, numa oportuna providência posto que as Instituições Financeiras, em face do
princípio constitucional da prevalência do ato jurídico
perfeito, estavam aptas a proceder à atualização e cobrança da correção monetária pelo mesmo fator que
corrigiu os depósitos em poupança, o que eventualmente levaria à ruína milhares de produtores rurais.
l;1iante do descompasso entre o crescimento de seus débitos e o preço de seus produtos.
Se de um lado resolveu a situaçáo patrimonial dos
produtores rurais e, contabilmente, a das Instituições
Financeiras, de outro permaneceram os problemas de
caixa dessas entidades. notadamente do Banco do Brasil, maior agente financeiro do crédito rural, que, à
falta de retorno dos recursos correspondentes à'eorreçáo monetária não recebida, reduziu sua assistência creditícia ao setor rural justamente na ápoca em que é
mais forte a demanda por financiamentos da comercialização agrícola.
A esse quadro, por si só já bastante grave. acrescesse
o fato de que, neste exercício, foi também reduzida
a participação do Tesouro Nacional no volume de recursos destinados ao setor rural, em decorrência de disposições legais que só permitem à União gastar o que
for arrecadado. Tudo isso, ~em cOflsiderar a redução
da oferta de recursos dos bancos comerciais para o crédito rural, eis que a fonte por eles regulamentarmente
utilizada para tal fim - depósitos à vista - constitui
ativo financeiro com crescimento negativo.
O presente projeto traz, em sua essência, uma grande
preocupação quanto aos indispensáveis recursos a serem destinados ao custeio da próxima safra, relativa
a 89190, já em formaçãO".
A fórmula encontrada, através da emissão de Bônus
do Tesouro Nacional, embora possa expandir residualmente a base monetária, pela existência de maior volume de dinheiro no sistama. não implicaria aumento
da dívida pública, já que o Governo. ao emitir referidos
bônus. e repassando os recursos decorrentes, estaria
apenas transferindo a figura do credor: isto é, dos Bancos para 05 tomadores dos títulos.
Na verdade, o Governo, ao proceder dessa maneira,
estará fazendo simplesmente uma antecipação de pagamento de um débito que ele já havia contraído com
as Instituições Financeiras. ao isentá-Ias - em, forma
de compensação - do pagamento do imposto sobre
a renda por um prazo que se estenderá até 1994, e
compromctendo o Tesouro Nacional a cobrir eventual
diferença.
O que vale ressaltar. é que, ante"cipando a quitação
de seu dêbito junto ao Sistema Financeiro. o Governo
injetaria no mercado a expressiva quantia de NCz$ 4
bilhões, suficientes para financiar o segmento agrícola
'em suas necessidades mais imediatas. beneficiando, por
conseqüência, outros setores da economia, tudo isso
depois de um ano em que a safra agrícola - é oportuno
salientar - náo obteve preços compensatórios.
Sem dúvida que esse volume de dinheiro virá gerar
mais lucros para os bancos,que por sua vez pagarão
mais impostos sobre a renda. contribuindo para melhorar o lado da receita da União, tão carente de recursos.

2) Ministro de Estado, Secrcttírio de Estado. Presidente, Diretor, Superintendente de órgão da Administração Pública direta e indireta. incluídas as fundações
e sociedades de economia mista - nove meses: quando
candidato a cargo municipal - quatro meses;

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Justificação

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

O § 9' do ar!. 14 da Constituição Federal diz que
lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade.
O projeto torna inelegível os ocupantes dos cargos
mencionados no art. I', se não se afastarem definitivamente dos mesmos seis meses antes do pleito.
A Constituição exige - § 6' do art. 14 - a renúncia
do mandato até seis meses antes do pleito dos ocupantes
de cargos eletivos executivos - Presidente, Governadores e Prefeitos - que pretenderem concorrer a outros
cargos eletivos.
As razões são as mesmas: proteger a normalidade
e legitimidade das eleições contra o abuso do exercício
de função, eargo ou emprego na administração direta
Ou indireta.
A Constituição anterior - ar!. 151. § 1'. alínea "c",
n' 2 - também tornou inelegíveis os ocupantes dos
referidos cargos com idêntico objetivo.
Embora reconheça que a tendência do direito constitucional moderno é pela redução dos casos de inelegibilidade, entendo que. pelo menos nos próximos anos,
a legislação aleitoral deve manter no texto o dispositivo
ora proposto, porque ainda não deixaram de ocorrer
os abusos decorrentes do poder de autoridade.
O objetivo principal da proposição é a lisura do pleito
e o respeito à vontade do eleitor, a fim de que o voto
livre eleja os candidatos de sua preferência.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1989. - Deputado
José Geraldo Ribeiro.
Observação:
Em lugar da expressão "renunciar aos seus respectivos cargos", redigimos a expressão "que não se afastarem definitivamente dos respectivos cargos". porque
somente podem renunciar os que detém mandato eletivo ou cargo público efetivo.
Todos os cargos de que trata o projeto são de confiança, demissíveis ad nutum.Não pertencem. portanto, aos
seus ocupantes.

CAPÍTULO IV
Dos Direitos Políticos

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Constituição do Brasil. de 24 de janeiro de 1967,
com a redação dada pela Emenda Constitucional n"
I. de 17 de outubro de 1~69, e as alterações feitas pelas
Emendas Constitucionais n'"
TÍTULO II
Da Declaração de Direitos
'~""""""."""""""""".""""""""'"
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CAPÍTULO II
Dos Direitos Políticos
Ar!. 151. Lei complementar estabelecerá os casos
de inelegibilidade e os prazos nos quais cessará esta,
com vistas a preservar, considerada a vida pregressa
do candidato:
§ l' Observar-se-ão as seguintes normas. desde já
em vigor, na elaboração da lei complementar.

c) a inelegibilidade do titular efetivo ou interino de
cargo ou função cujo exercício possa influir para perturbar a normalidade ou tornar duvidosa a legitimidade

Ar!. 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.
§ 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.
§ 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 económico ou o, abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na administração
direta ou indireta.

................................................................. ;

.

PROJETO DE LEI
N" 3.477, DE 1989
(Do Sr. .Salulo Queiroz)
Dispõe sobre a indenização da diferença entre
a atualização monetária dos empréstimos concedi·
dos com recursos da Caderneta de Poupança Rural
e o valor da correção monetária dos depósitos de
ponpança, e dá outras providências.
(As Comissóes de Constituição e Justiça e Redação; de Economia. Indtístria e Comércio; e de Finanças)
O Congresso Nacional decreta o seguinte:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizada a fazer
emissão extraordinária de Bónus do Tesouro Nacional
em montante necessário à indenização do saldo da diferença negativa pelas Instituições Financeiras entre os
valores da correção monetária das operações rurais ativas, atualizadas de acordo com o disposto no § l' do
art. 15 da Lei n' 7.730, de 31 de janeiro de 1989. com
a redação dada pelo artigo l' da Lei n" 7.747, de 4
de abril de 1989, e os valores da atualização monetária
dos depósitos de poupança rural que lastrearam as referidas operações.
Ar!. 2' O valor da indenização a que se refere esta
lei será aplicado. em operações de financiamento da
atividade agrícola.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Fica revogada a Lei n' 7.772. de 8 de junho
de 1989. e demais disposições em contrário.
Justificação
Nos contratos celebrados com recursos da caderneta
de poupança rural estão consignadas cláusulas d~ encargos financeiros que vinculam, permanentemente, a correção dos saldos daqueles empréstimos pelo mesmo fator de atualização dos depósitos de poupança.
Ocorre que com o advento do Programa de Estabilização Econômica de que tratou a Lei n' 7.730, de
3-1-89. e com as modificações introduzidas pela Lei
n' 7.747, de 4-4-89, aqueles mutuários tiveram suas dívidas corrigidas por índices inferiores aos aplieados pelas

LEGlSLAÇÁO CITADA, ~NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
Lei n" 7.730. de 31 de
Janeiro de 1989
Institui o cruzadQ nOY.6, determina congelamento
de preços, estabelece regras de desindexação da economia e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou
a Medida Provisória n" 32, de 1989, que o Congresso
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Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente
do Senado Fedcral, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 15.

Ficam extintas:

§ l' Para a liquidação das obrigações decorrentes
de mútuo, financiamento em geral e quaisquer outros
contratos relativos e aplicações, inclusive no mercado
financeiro, assumidas antes desta lei e se vencerem durante o período de congelamento, a correção monetária
será calculada com base nos seguintes valores:
a) NCz$ 6,92 (seis cruzados novos e noventa e dois
centavos) caso de OTN fiscal;
b) Nez$ 6,17 (seis cruzados novos e dezessete centavos) no uso de OTN.

LEI N' 7.747, DE 4 DE
ABRIL DE 1989
Baixa normas complementares para a execução da
Lei n' 7.730, de 31 de janeiro de 1989, e dá ontras
providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou
a Medida Provisória n' 40, de 1989, que o Congresso
Nacional aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente
do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. l' O art. 15 da Lei n'I 7.730, de 31 de janeiro
de 1989, passa a vigorar com as seguintes modificações:
"Art. 15
1-

.
..

II..
§ l' - Para a liquidâção das obrigações decor-

rentes de mútuo, finanêiamentos em geral e quaisquer outros contratos relativos a aplicação, inclusive no mercado financeiro. a correção monetária
vinculada à OTN ou à "OTN fiscal" será calculada:'
a) até janeiro de 1989, com basc no valor de
NCz$ 6,17 (seis cruzados novos e dezessete centavos, no caso"da OTN, e Ncz$ 6,92 (seis cruzados
novos e noventa e dois centavos), no caso da "OTN
fiscal"; e
b) posteriormente ao mês de janeiro, com base
no IPC, considerada a variação ocorrida a partir
de fevereiro de 1989.
§ 2' A partir da vigência desta Lei, é vedado
estipular, nos contratos da espécie a que se refere
o parágrafo anterior,'cláusula de correção monetária, quando celebrados por prazo igualou inferior
a noventa dias.
§ 3' A estipulação de cláusula de correção monetária nas operações realizadas no mercado financeiro, sujeitar-se-á às normas estabelecidas pelo
Banco Central do Brasil."

LEI N" 7.772,
DE 8 DE JUNHO DE 1989
Dispõe sobre a compensação, com Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, da diferença resultante
da correção monetária incidente sobre empréstimos
concedidos com recursos da Caderneta de Poupança
e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' As instituições financeiras poderão compensar, com o imposto de renda devido nos exercícios
financeiros de 1989 a 1994, as importâncias representlltivas da diferença negativa apurada entre os valores
das operações ativas atualizadas de acordo com O disposto no § l' do art. 15 da Lei n" 7.730, de 31 de
janeiro de 1989, com a redação dada pelo art. l' da
Lei n' 7.747, de 4 de abril de 1989, c os valores atualizados dos depósitos de poupança rural que lastrearam,
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originária ou supervenientemente, as referidas operações ativas, não podendo a compensação alcançar:
I - a parcela do imposto devido que, segundo o Decreto-Lei n" 1.376, de 12 de dezembro de 1974, com
as alterações posteriormente introduzidas, seIa facultado às intituições financeiras deduzir para efeito de
aplicação no Fundo de Desenvolvimento do Nordeste
(Finar) e no Fundo de Desenvolvimento da Amazônia
(Finam);
rr - a parcela do imposto devido que corresponda
à arrecadação destinada aos Fundos de Participação
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
aos ,programas de financiamento ao setor produtivo das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, na forma do
inciso I do art. 159 da Constituição.
§ l' No exercício financeiro de 1989, a compensação poderá ser efetuada com o saldo do imposto de
renda a pagar, vencido a partir do mês de abril.
§ 2' Na hipótese de os valores apurados na forma
deste artigo serem superiores ao imposto de renda devido no exercício de 1989, o excesso poderá ser compensado nos exercícios subseqüentes, até o exercício financeiro de 1994.
Art. 2' O Poder Executivo fará consignar, nas Propostas Orçamentárias relativas aos exercícios de 1990
a 1994, segundo dispuserem as respectivas leis de diretrizes orçamentárias, dotações específicas para atender
às despesas correspondentes ao ressarcimento das importâncias que excederem ao imposto de renda devido
no w.esmo período, na proporção de um quinto em
1990, um quarto em 1991, um terço em 1992, um meio
em 1993 e o restante em 1994.
Art. 3' Enquanto não proc.edida a compensação,
os valores apurados na forma dos artigos precedentes
ficarão sujeitos à atualização monet~ria e juros idênticos
aos aplicáveis, pelo Banco Central do Brasil, aos depósitos compulsórios das cadernetas de poupança.
Art. 4' O disposto nesta lei somente se aplica aos
contratos de financiamento celebrados até 30 de abril
de 1989.
Art. 5' Os Ministros da Fazenda e do Planejamento, no âmbito de suas atribuições, expedirão as instruções necessárias à execução do disposto nesta lei.
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1989,168" da Independência
e 101" da República. - ,IPSE SARNEY - Maílson
Ferreira da Nóbrega - João Batista de Abreu.

no Cadastro Técnico-Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.
Art. 2' O estudo prévio de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, os seguintes aspectos técnicos:
I - diagnóstico da área de inflnência da obra ou atividade, de modo que caracterize a condição ambiental
existente antes de sua instalação, considerando:
a) o meio físico: subsolo, águas, ar e clima, recursos
minerais, topografia, tipos e aptidões de solo, regime
hidrológico, correntes marinhas e correntes atmosféricas.
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais fauna
e flora, espécies indicadoras da qualidade ambiental.
de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de
.extinção e áreas de preservação permanente;
c) o meio econômico: uso e ocupação do solo, usos
da água, características sociais e econômicas, sítios e
monumentos arqueológicos, históricos e culturais, e dependência da sociedade local em relação aos recursos
ambientais;
rr - análise dos impactos ambientais prováveis, identificando-os, prevendo sua magnitude e discriminando-os conforme os seguintes aspectos:
Il) positivos e negativos;
b) diretos e indiretos;
c) imediatos e a médio e longo prazos;
d) temporários e permanentes;
e) seu grau de reversibilidade;
f) suas propriedades cumulativas e sinérgicas;
g) distribuição dos ônus e benefícios sociais;
III - definição de medidas mitigadoras dos impacto:,
negativos: equipamentos de controle e sistemas de tratamento e avaliação da eficiência de cada um deles;
IV - elaboração de programas de acompanhamento
e monitoramento dos impactos positivos e negativos,
indicando os fatores e parãmetros a serem considerados.
Parágrafo único. O órgão do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA. responsável pelo licenciamento para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, fornecerá, ao empreendedor, termo de referência indicativo dos requisitos gerais a serem atendidos
pelo estudo prévio de impacto ambiental.
Art. 3' O relatório de impacto ambiental- RIMA
- refletirá as conclusões do estudo prévio de impacto
ambiental e conterá, no mínimo:
I - os objetivos e justificativas da obra ou atividade
e sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais;
II - a descrição da obra ou atividade e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada
uma delas, nas fases de construção e operação, a área
de influência, matérias-primas, mão-de-obra, fontes de
energia, processos e técnicas operacionais, prováveis
efluentcs, emissões e resíduos de energia, e empregos
diretos e indiretos a serem gerados;
III - a síntese do diagnóstico ambiental da área de
·mfluência da obra ou atividade:
IV - descrição dos prováveis impactos ambientais
decorrentes da implantação e operação da atividade,
indicando os horizontes de tempo de incidência dos
impactos e a metodologia adotada para sua identificação, quantificação e interpretação;
V - caracterização da futura qualidade ambiental da
área de influência, decorrente da implantação da atividade;
VI - descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos tmpactos negativos.
mencionando aqueles que não podem ser evitados e
o grau esperado de alteração do meio ambiente;
VII - programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;
VIII - conclusões e recomendações quanto à alternativa locacional c operacional mais favorável à preservação da boa qualidade do meio ambiente.
Parágrafo único. O Rima deve ser apresentado de
forma objetiva e adequada a sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível,
ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais
técnicas de comunicação visual, de modo que se possam
entender as vantagens e desvantagens da atividade, bem
como das conseqüências ambientais de sua implantaçáo.

PROJETO DE LEI
N" 3.485, DE 1989
(Do Sr. Francisco Rolim)
Disciplina o que dispõe o art. 225, § 1', inciso
IV, da Constitnição Federal, que incnmbe ao Poder
Público exigir prévio estndo de impacto ambiental,
para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do
meio ambiente e dá outras providências.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 710/88)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Para efeito do que dispõe o art. 225, § 1',
inciso IV, da Constituição Federal, o estndo prévio de
impacto ambiental, além de atender à legislação sobre
meio ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes:
I - apresentar todas as alternativas tecnológicas do
processo;
H - apresentar todas as alternativas de localização
da obra ou atividade;
IH - identificar e avaliar os impactos ambientais gerados pela obra ou atividade nas fases de implantação
e operação;
IV - definir os limites geográficos da área a ser, direta e indiretamente, afetada pelos impactos deconentes
da instalação e funcionamento da obra ou atividade;
V - considerar, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localizará a obra ou atividade;
VI - identificar os planos e programas governamentais propostos e em implantação na área de influência
da obra ou atividade.
Parágrafo único. O estudo prévio de impacto amhiental será realizado por técnicos habilitados e inscritos

Art. 4' São obrigadas a apresentar estudo prévio
de impacto ambiental e respectivo relatório, e sujeitas
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ao licenciamento pelo Sisnama, as obras e atividades
modificadoras do meio ambiente, especialmente as indicadas no anexo desta lei e na legislação dos Estados
e do Distrito Federal.
Art. 5' O cstudo dc impacto ambiental - ElA e
o relatório de impacto ambiental - Rima serão apresentados ao órgão do Sisnama responsável pelo licenciamento de atividade modificadora do meio ambiente,
que os divulgará em audiência pública, respeitando a
matéria de sigilo industrial, assim expressamente caracterizada a pedido do empreendedor.
§ l' A audiência pública será realizada na Capital
do Estado e na sede do Município onde se pretenda
implantar a obra ou atividade.
§ 2' Durante a audiência pública serão prestadas
amplas informações à Administração Municipal, às entidades de classes, às associaçõcs ambicntalistas e ao p
blico em geral, sobre a obra ou atividade e seus impact,
sobre o meio ambiente e as atividades sócio-econôm, ~as
locais; e haverá discussão do Rima.
§ 3' O ElA e o Rima serão apresentados em, p ,
menos, 05 ( cinco) cópias, assim distribuídas:
I -1 (uma) cópia para o órgão Iicenciador, destin1da
ao processo de licenciamento;
II -1 (uma) cópia depositada no Ministério Público
do Estado, à disposição do público;
III -1 (uma) cópia na sede da Câmara Municipal
de onde se pretende instalar a obra ou atividade, à
disposição dos municípios;
IV - 2 (duas) cópias mantidas à disposiç"n dos interessados, na sede do órgão licenciador.
§ 4' A partir do recebimento do ElA e do Rima,
o órgão licenciador fixará por edital e amwciará pela
imprensa, a data e local da realização da audiência pública, bem como l"
em que os documentos ficarão
à disposição dos interessados, que será de, no mínimo,
30 (trinta) dias,
§ 5" A audiência pública será dirigida por um representante do órgão licenciador quc, após a exposição
da obra ou atividade, do ElA e do Rima pelos representantes do emprccndedor, abrirá as discussões com os
interessados presentes.
§ 6' Ao final de cada audiência pública, será lavrada uma ata sucinta, à qual serão anexados todos os
docomentos escritos e assinados que forem entregucs
ao presidente dos trabalhos durante a sessão.
§ 7' A ata da audiência pública e seus anexos servirão de base, juntamente com o Rima, para a análise
e parecer final po órgão licenciadot quanto à aprovação
ou não da obra ou atividade.
Art. 6' A aprovação pelo órgão competente do Sisnama é condição para a obtenção de outras licenças,
bem como para a implantação de obra ou atividade
modificadora do meio ambiente.
Art. 7' O responsável pela implantação e funcionamento de obra ou atividade modificadora do meio ambiente sem prévia aprovação pelo órgão competente
do Sisnama responderá pelos danos causados ao meio
ambiente, independentemente de sanções penais e administrativas.
Art. 8' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

.

Art. 9' Revogam-se as disposições em contrário.
LEIN'

,DE
DE
DE 19
ANEXO

Obras e atividades modificadoras do meio ambiente, obrigadas a apresentar esfudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório e sujeitas a
licenciamento pelo Sisnama.

1. Indústria de Extração e Tratamento de Minerais:
- Atividades de extração, com o seu beneficiamento,
de minerais sólidos, líquidos e gasosos, que se encontrem em estado natural.
2. Indústria de Produtos Minerais Não-Metálicos.
- Aparelhamento de pedras para construção e execução de trabalhos em mármore, ardósia, granito e outras pedras.
- Britamento de pedras.
- Fabricação de cal virgem, hidratada ou extinta.
- Fabricação de telhas, tijolos e outros artigos de
barro cozido - exclusive cerâmica.

- Fabricação de material cerâmico.
- Fabricação de cimento.
- Fabricação de peças, ornatos e estruturas de cimcnto, gesso c amianto.
- Fabricação e elaboração de vidro e cristal.
- Beneficiamento e preparação de minerais não-memlicos, não associados à extração.
- Fabricação e elaboração de produtos diversos de
minerais não-metálicos.
3. Indústria Mctalúrgica:
- Siderurgia e elaboração de produtos siderúrgicos
com redução de minérios, inclusive ferro-gusa.
- Produção de ferro e aço e suas ligas em qualquer
forma, sem redução de minérios, com fusão.
- Produção de laminados de aço - inclusive ferroligas, a quente, sem fusão.
- Pp-'dução de laminados de aço - inclusive ferroligas, frio', sem tratamento químico superficial ou
galvanotécnico.
Jução de laminados de aço, inclusive ferroligas, " frio, sem tratamento químico superficial ou galvanotécnico.
- Produção de canos e tubos de ferro e aço, com
i't""O e tratamento químico superficial e galvanotécl1':U.

- Produção de canos e tubos de ferro e aço, sem
fmão,. porém com tiatamento químico superficial ou
galvanotécnico.
- Produção de canos e tubos de ferro e aço, sem
fusão e sem tratamento químico superficial ou galvanotécnico.
- Produção de fundidos de ferro e aço, com tratamento químico superficial e galvanotécnico.
- Produção de fundidos de ferro e aço, sem tratamento químico superficial e galvanotécnico.
- Produção de forjados, arames e relaminados de
aço, a quente, com tratamento químico superficial e
galvanotécnico.
- Produção de forjados, arames e relaminados de
aço, a frio, com tratamento químico superficial e galvanotécnico.
- Produção de forjados, arames e relaminados de
aço, a frio sem tratamento químico superficial e galvanotécnico.
- Metalurgia dos metais não-ferrosos em formas primárias, inclusive metais preciosos.
- Produção de ligas de metais não-ferrosos em formas primárias, exclusive de metais preciosos.
- Produção de laminados de metais e de lig..s de
metais não-ferrosos (placas, discos, chapas lisas ou corrugadas, bobinas, tiras e fitas, perfis, barras redondas,
chatas ou quadradas, vergalhões), com fusão - exclu,
sive can'os, tubos e arames.
- Produção de laminados de metais e de ligas de
metais não-ferrosos (placas, discos, chapas lisas ou corrugadas, bobinas, tiras e fitas, perfis, barias redondas,
chatas ou quadradas, vergalhões), sem fusão - exclusive canos, tubos e arames.
- Produção de canos e tubos de metais não-ferrosos
-inclusive ligas, com fusão e com tratamento químico
superficial e galvanotécnico.
.
- Produção de canos e tubos de metais não-ferrosos
- inclusive ligas, sem fusão, com tratamento químico
superficial e galvanotécnico.
- Produção de canos e tubos de metais não-ferrosos
-inclusive ligas, sem fusão, tratamento químico superficial e galvanotécnico.
-Produção de formas, moldes e peças fundidas de
metais não-ferrosos - inclusive ligas, com tratamento
químico superficial e galvanotécnico.
- Produção de formas, moldes e peças fundidas de
metais não-ferrosos - inclusive ligas, sem tratamento
químico superficial e galvanotécnico.
- Produção de fios e arames de metais e de ligas
de metais não-ferrosos - inclusive fios, cabos e condutorcs elétricos, com fusão.
- Produção de fios e arames de metais e de ligas
de metais não-ferrosos - exc1usivc fios, cabos condutores elétricos, sem fusão.
- Relaminação de metais não-ferrosos - inclusive
ligas.
.
- Produção de soldas e ânodos.
- Metarlugia dos metais preciosos.
- Metalurgia do pó .!.. inclusive peças moldadas.
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- Fabricação de estruturas metálicas, com tratamento químico superficial e galvanotécnico e pintura por
aspersão.
- Fabricação de artefatos de trefilados de ferro e
aço, e de metais não-ferrosos - exclusive móveis com
tratamento químico superficial e galvanotécnico e pintura por aspersão.
- Fabricação de artefatos trefilados de ferro e aço,
e de metais não-ferrosos - exclusive móveis sem tratamento químico superficial, galvanotécnico e pintura por
aspersão.
- Estamparia, funilaria e latoaria, com tratamento
químico superficial e galvanotéenico, pintura por aspersão, aplicaçao de verniz e esmaltação.
- Estamparia, funilaria e latoaria sem tratamento
químico superficial, galvanotécnico, pintura por aspersão, aplicação de verniz e esmaltação.
- Se'rralheria, fabricação de tanques, reservatórios
e outros recipientes metálicos e de artigos de caldeireiro
com tratamento químico superficial e galvanotécnico,
pintura por aspersão e esmaltação.
-Serralheria, fabricação de tanques, reservat6rios
e outros recipientes metálicos e de artigos de caldeireiro
sem tratamento químico superficial, falvanotécnico,
pintura por aspcrsão e esmaltação
- Fabricaç.ão de "rtig' , de cutelaria, armas, ferramentas manuais e fabricação de artigos de metal para
escritório, usos pessoal e doméstico, com tratamento
químico superficial e galvanotécnico e pintura por aspersão.
- Fabricação de artige:, de cutelaria, armas, ferramentas manuais e fabricaç~o d; artigos de metal para
escritório, usos pessoal e domSstico - exclusive ferra·
mentas para máquinas sem tr"t1m ·'io químico superficial, galvanotécnico e pintura por aspersão.
...:... Têmpera e cementação de aço, recozimento dc
arames e serviços de galvanotéclllcO.
- Fabricação de outros artigos de metal, não especificados ou não classificados com tratamento químico
superficial e galvanotécnico, pintura por aspersão, aplicação de verniz e esmaltação.
- Fabricação de outros artigos de metal, não especificados ou não classificados sem tratamento químico
superficial, galvanotécnico, pintura por aspersão, apli'
cação de verniz e esmaltação.
4. Indústria Mecânica:
- Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios com tratamento térmico.
- Tratamento galvanotécnico e fundição.
- Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acess6rios sem tratamemto térmico, tratamento galvanotécnico e fundição.
5. Indústria de Material Elétrico e Comunicações:
- Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores.
- Demais atividades da indústria de material clétrico
e de comunicações.
6. Indústria de Material de Transporte:
-Fundição, tratamento galvanotécnico e pintura.
- Demais atividades da indústria de material de
transporte.
7. Indústria de Madeira:
- Serrarias.
-Desdobramento de madeiras, exceto serrarias.
- 'Fabricação de estrutura de madeira e artigos de
carpintaria.
.
,
- Fabricação de chapas e placas de madeira aglomerado ou prensada.
- Fabricação de chapas de madeira compensada, revestida ou não com material plástico.
- Fabricação de artigos de tanoaria e de madeira
arqueada.
- Fabricação de cabos para ferramentas e utensílios.
- Fabricação de artefatos de madeira torneada.
- Fabricação de saltos e solados de madeira.
- Fabricação de formas e modelos de madeira, exclusive de madeira arqueada.
- Fabricação de artigos de madeira para usos doméstico, industrial e comercial.
8. Indústria de Mobiliário:
-Fabricação de m6veis de madeira, vime e junco.
- Fabricação de móveis de metal ou com predominância de metal, revestidos ou não com lâminas plásticas
- inclusive estofados.
,- Fabricação de armários embutidos de madeira

.9356
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- Preparação do leite e fabricação de produtos de
laticínios.

- Refinação e preparação de óleos e gorduras vegetais, produção de manteiga de cacau e de gorduras de
origem animal destinadas à alimentação.
- Fabricação de sorvetes, bolos· e tortas gelados
- inclusive coberturas.
- Preparação do sal de cozinha.
- Fabricação de vinagre.
- Fabricação de fermentos e leveduras.
- Fabricação de rações balanceadas e de alimentos
preparados para animais - inclusive farinhas de carne,
sangue, osso, peixe e pena.
- Fabricação de produtos alimentares, não especificados ou não classificados.
19. Indústria de Bebidas;
- Fabricação de vinhos.
- Fabricação de aguardentes, licores e outras bebidas alcoólicas.
-Fabricação de cervejas, chopes e malte.
- Fabricação de bebidas não alcoólicas - inclusive
engarrafamento e gaseificação de águas minerais.
- Destilação de álcool.
20. Indústria de Fumo:
- Preparação do fumo, fabricação de cigarros, cha·
rutos e cigarrilhas, e outras atividades de elaboração
do tabaco não especificadas ou não classificadas.
21. Indústria Editorial e Gráfica;
- Todas as atividades da indústria editorial e gráfica.
22. Complexo e Unidades Industriais e Agro-indus·
triais:
-Fabricação de artigos diversos, não compreendidos nos grupos acima enumerados.
23. Outras obras e atividades:
- Usinas de produção de concreto.
- Usinas de produção de concreto asfáltico.
- Operação de jateamento de superfícies metálicas
ou não-metálicas, excluídos os serviços de jateamento
de prédios ou similares.
- Lavanderias, tintutarias, hotéis e motéis que queimem combustível sólido ou líquido,
- Hospitais, sanatórios e maternidades.
- Depósito e comércio atacadista de produtos químicos e inflamáveis.
- Extração e cultivo de recursos hídricos (captura
de pescado e agricultura).
- Distritos industriais, zonas estritamente industriais
e zonas de processamento de exportação.
- Exploração econômica de madeira ou de lenha,
em áreas acima de 100 (cem) hectares ou menores,
quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importâncias do ponto de vistaiunbiental.
. - Projetos urbanísticos, acima de 100 (cem) hectares
ou em áreas consideradas de relevante interesse ambientaI a critériQ do órgão competente da União; dos
Estados e dos Municípios.
- Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em
quantidade superior a dez toneladas por dia.
- Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de
rolamento.
- Ferrovias.
- Portos e terminais de minério, petróleo e produtos
químicos.
- Aeroportos, conforme definidos pelo inciso I, art.
48, do Decreto-Lei n- 32, de 18-11-1966.
-Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários.
- Linhas de transmissão de energia elétrica, acima
de 230 Kv.
- Obras hidraúlicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 10 MW, de saneamento ou de irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e einbocaduras,
transposições de bacias, diques.
- Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto,
carvão).
- Aterros sanitários, processamento e destino fmal
de resíduos tóxicos ou perigosos.
- Usinas de geração .de eletricidade, qualquer que
seja a fonte de energia primária, acima de 10 MW.
- Usinas nucleares.
~ Obras hidráulicas para qqalquer utilização.

- Fabricação e refinação de açucaro
-Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, dropes,
bombons e chocolates - inclusive gomas de mascar.
- Fabricação de massas alimentícias e biscoitos.

- Pesquisa e manipulação de material genético para
fins cOIrierciais.
_ Florestamento ou reflorestamento com espécies
eltóticas.

- Fabricação de acabamento de artigos diversos do
mobiliário.
- Fabricação de móveis e artigos do mobiliário, não
especificados ou não classificados.
9. Indústria de Papel e Papelão:
- Fabricação de celulose.
- Fabricação de pasta mecânica.
- Fabricação de papel.
-Fabricação de papelão, cartolina e cartão.
- Fabricação de artefatos de papel, não associada
à produção de papel.
- Fabricação de artefatos de papelão, cartolina e
cartão, impressos ou não, simples ou plastificados, não
associada à produção de papelão, cartolina e cartão.
- Fabricação de artigos de papel, papelão, cartolina
e cartão para revestimento, não associados à produção
de papel, papelão, cartolina e cartão.
- Fabricação de artigos divenos de fibra prensada
ou isolante - inclusive peças e acessórios para máquinas e veículos.
10. Indústria de Borracha:
- Todas as atividades de beneficiamento e fabricação
da borracha natural, e de artigos de borracha em geral.
11. Indústria de Couros e Peles e Produtos Sími'lares:
-Secagem e salga de couros e peles.
- Curtimento e outraS preparações de couros e peles.
12. Indústria Quúnica:
- Todas as atividades industriais dedicadas à fabricação de produtos químicos.
13. Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veteri•
•
nários:
- Todas as atividades industriais. dedicadas à fabricação de produtos farmacêuticos e ~terinários.
14. Indústri;! de Perfumaria, Sabões e Velas:
- Fabricação de produtos de perfumaria.
- Fabricação de sabões, detergentes e glicerina.
- Fabricação de velas.
15. Indústria de Produtos de Matérias Plásticas:
- Todas as atividades industriais que produzem artigQS diversos de material plástico, injetados, extrudados,
laininados prensados, em outras forotas, exceto fabricação de resinas plásticas, fibras artificiais e matérias plásticas.
16. Indústria Têxtil:
- Beneficiamento de fibras têxteis vegetais.
- Beneficiamento de fibras têxteis artificiais sintéticas.
- Beneficiamento de matérias têxteis de origem ani-

maI.
- Fabricação de estopa, de materiais para estofos
e recuperação de resíduos têxteis.
- Fiação, fiação e tecelagem, e tecelagam.
- Malharia e fab~o de teci~os elásticos.
-Fabricação de tecidos espea8is.
- Acabamento de fios e tecidos, não processados
em fiações e tecelagens.
- Fabricação de artefatos têxteis produzidos nas fiações e tecelagens.
I ~7. Indústria de Vestuário e Artefatos de Tecidos:
. - Todas as atividades industriais ligadas à produção
ide artigos do vestuário, artefatos de tecidos e acessórios
do vestnário, não produzidos nas fiações e'tecelagens.
- Fabricação de calcados.
18. Indústria de PrOdutos Alimentares:
- Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação
de produtos alimentares.
- Refeições c:onseniadas, c:onservas de frutas, legumes e outros vegetais, fabricação de doces - ellclusive
de c:onfeitaria e preparação de especiairias e condimenI,tos.
-Abate de animais em matadouros, frigorífic:os e
'charqueadas, preparação de conservas de carnes, e produç40 de banha de porc:o e de outras gorduras domés·
ticas de origem animal.
- Preparação de pescado e fabricação de conservas

do pescado.
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-Introdução de espécies exóticas na flora e fauna.
- Atividades que utilizem incinerador ou outro dis·
positivo para queima de lixo e materiais, ou resíduos
sólidos, líquidos ou gasosos.
-Hospitais, casas de saúde, laboratórios radiológicos, laboratórios de análises clínicas, e estabelecimen·
tos de assistência médico-hospitalar.
JustIIlc:ação
O art. 225, § 1-, inciso IV, da Constituição Federal,
atribui ao Poder Público a incumbéncia de exigir, para
a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de Significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental.
Este é, de fato, um aspecto que merece toda atenção
do Pode~ Público, de modo a prevenir efeitos adversos
da intervenção humana sobre o meio ambiente, especialmente quando se considera a intensidade das agressões que vêm sendo praticadas contra a natureza em
nosso País.
Com o objetivo de trazer nossa contribuição ao debate do assunto nesta Casa e ao aprimoramento da legislação específica, estamos apresentando projeto de lei que
regulamenta o art. 225, § 1-, item IV, da Constituição.
Esperamos que a proposição seja aprovada pelos nobres colegas parlamentares.
Sala das Sessões,
de
de 1989. - Francisco
Rollm.

LEGISLAÇÃO CITADA PELO AUTOR
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULovrn
Da Ordem Sodal
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:
IV -exigir, na forma da lei, para instalação de obra
ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

LEI N- 6.938,
DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Dispõe sobre a PoIíUc:a Nacional do Meio Amblen.
te, seus fins e meeanlsmos de formulação e aplica.
ção, e dá outras providênclas

O Presidente da República, faço saber que o- Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1- Esta lei, com fundamento no art. 8", item
XVII, alíneas c, h e i, 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, cria o Conselho
Nacional do Meio Ambiente e institui o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental.
Da Política NaclouI do Meio Ambiente

Art. 2- A Política Nacional do Meio Ambiente tem
por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia avida, visando assegurar,
no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômi00, aos interesses da segurança nacional e à proteção
da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes
princípios:
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio
ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimÔnio público a ser necessariamente assegurado e
protegido, tendo em vista o uso coletivo;
11- racionalização do uso do solo, do subsolo, da
água e do ar;
IH - planejamento e fiscalização do uso dos recursos
ambientais;
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IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação
de áreas rcpresentativas;
V - controle e zoneamcnto das atividadcs potencial
ou efetivamente poluidoras;
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias
orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos
ambientais;
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambientai;
VIII - recuperação de áreas degradadas;
IX - proteção dc áreas ameaçadas de degradação;
X - educação ambiental a todos os níveis do. ensino,
inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.
Art. 3' Para os fins previstos nesta lei, cntende-se
por:
I - meio ambicnte: o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as
suas formas;

11 - degradação da qualidade ambiental: a alteração
adversa das características do meio ambiente;
lI! - poluição: a degradação da qualidade ambiental
resultante de atividade que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar
da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e
econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente;
:e) lancem matérias ou energia em desacordo com
os padrões ambientais estabelecidos.
IV - poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar
territorial, o .solo, o subsolo e os elementos da biosfera.
Dos Objetivos da Política Nacional
do Meio Ambiente
Art. 4'
sará:
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Do Sistema Nacional do
Meio Ambiente

Art. 6' Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Tcrritórios e dos Municípios, bem como as Fundaçõcs instituídas pelo Poder
Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, assim cstrurado:
I-Órgão Superior: o Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA, com a função de assistir o
Presidente da República na formulação de diretrizes
da Política Nacional do Meio Ambiente;
II - Órgão Central: a Sccrctaria Especial do Meio
Ambicnte - SEMA, do Ministério do Interior, à qual
cabe promover, disciplinar e avaliar a implementação
da Política Nacionill do Meio Ambiente;
III - Órgãos Setoriais: os órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública Federal Direta ou
Indireta, bem como as Fundações instituídas pelo Poder
Público, cujas atividades estejam, total 011 parcialmcnte, associadas às de preservação da qualidadc ambiental
ou de discipliIi.amento do uso de recursos ambientais;
N.- Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pcla execução de programas e projetos e de controle c fiscalização das atividades suscetíveis
de degradarem a qualidade ambiental;
V - Órgãos Locais: os órgãos ou cntidades municipais responsáveis pelo cohtrole e fiscalização dessas
atividades, nas suas respectivas áreas de jurisdição.
§ l' Os Estados, na esfera de suas competências
e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complcmcntares e padrões relacionados com o
meio ambiente, observados os que forem estabelecidos
pelo CONAMA.
§ 2' Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar
as normas mencionadas no parágrafo anterior.
§ 3' Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais
mencionados neste artigo· deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando
solicitados por pessoa legitimamente interessada.
§ 4' Dc acordo com a legislação em vigor, é o Poder
Executivo autorizado a criar uma Fundação de apoio
técnico e científico às atividades da SEMA.

A Política Nacional do Meio Ambiente vi-

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a prescrvação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio,ecológico;
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relatia à qualidade e ao equilíbiro ecológico,
atendendo aos interesses da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
111 - ao estabelecimento de critérios e padrões da
qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e
manejo de recursos ambientais;
IV - ao descnvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais;
V - à difusão de tecnologias de manejo !lo meio ambiente, à divulgação dc dados e informações ambientais
e à formação de uma consciência pública sobrc a necessidade de prescrv.ação da qualidade ambiental e do equilíbrio eco16gico;
VI- à preservação e restauração dos rccursos ambicntais com. vistas à sua utilização racional e disponi.
bilidade pcrmanente, concorrcndo para manutenção de
equilíbrio ccológico propício à vida;
VII-à imposição, ao poluidor e ao predador, dr
obrigação de recupcrar e/ou indenizar os dlidos causa
dos e, ao usuário, da contribuição pela utilização de
recursos ambientais com fins econômicos.
Art. 5' As diretrizes da Política Nacional do Meio
Ambiente serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação dos Governos da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Tenitórios e dos Municípios no que se relaciona com a preservação da qualidadc ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico,
observados os princípios estabelecidos no artigo 2' dcsta
Lei
Parágrafo único. As atividades empresáriais públicas ou privadas scrão exercidas em consonância com
as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.

Do Conselho Nacional do
Meio Ambiente
Art. 7' É criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, cuja composição, organização,
competência c funcionamento serão estabelecidos, em
regulamento, pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Integrarão, também, o CONAMA:
a) representantes dos Governos dos Estados, indicados de acordo com o cstabelecido em regulamento,
podendo ser adotado, um critério de delegação por regiões, com indicação alternativa do represcntante comum, garantida sempre a participação dc um represen·
tante dos Estados em cujo território haja área crítica
de poluição, assim considerada por decreto federal.
b) Presidentes das Confcderações Nacionais da indústria, da Agricultura e do Comércio, bem como das
Confcderações Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, na Agricultura e no Comércio;
c) Presidentes da Associação Brasileira de Engenha·
ria Sanitária e da Fundação Brasileira para a Conser·
vação da Natureza;
d)) 2 (dois) representantes de Associações legalmen·
te constituídas para a defesa dos recursos naturais e
de combate à poluição, a serem nomeados pelo Presidente da República.
Art. 8' Incluir-sc-ão entre as competências do CONAMA:
I-estabelecer, mediante proposta da SEMA, normas e critérios para O licenciamento dc atividades efctiva ou potcncialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisonado pela SEMA;
lI-determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados,
requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como a entidades privadas, as informações
indispensáveis ao exame da matéria;
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III- decidir, como última mstãncia administrativa
em grau de recurso, mediante depósito prévio sobre
as multas e outras penalidades impostas pela ~EMA~
. IV - homologar acord<,!s visando à transformação de
penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental (vetado);
V - determinar, mediántc representação da SEMA,
a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos
pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional,
e a perda ou suspensão de participação em linhas de
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
V1- . estabelecer privativamente, normas e oadróes
nacionais de controle da poluição por veículos .automotores, arenovaves e embarcações, mediante "audiência
dos Ministérios competentes;
.
VII - estabelecer normas, critérios e padJÕes relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio
ambiente com vistas ao uso racional dos recllISes ·am~
bientais, principalmente os hídricos.
.
Dos Instrumentos da Política
Nacional do Meio Ambiente

Art. 9' São instrumentos da Polffi~a Nacional do
Meio Ambiente:
I - o estabelecimento de Padrões de qualidade ambientaI;
11-0 zoneamento ambiental;
III - a avaliação qe impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva
ou potencialmente poluidoras;
V - os inccntivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltadas
para a melhoria da qualidade ambiental;
VI - a criação de reservas e estações ecológicas,
áreas de proteção ambiental e as de relevante interesse
ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual c Mu·
nicipal;
VIl- o sistema nacional de informações sobre o
meio ambientc;
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e
instrumentos de defesa ambiental;
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias
ao não-'cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da dcgradação ambiental.
Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente poluidores, bem como os capazes sob
qualqucr forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio lincenciamento por órgão estadual
compctente, integrante do SISNAMA, sem prejuízo
de outras licenças exigíveis.
§ l' Os pedidos de licenciamento, sua renovação
c a respectiva concessão scrão publicados no jornal oficiai do Estado, bem como um periódico regional ou
local de grande circulação.
§ 2' Nos casos e prazos previstos em resolução do
CONAMA, o licenciamento de que trata este artigo
dcpenderá de homologação da SEMA.
§ 3' O órgão estadual do meio ambiente e a SEMA,
csta em caráter supletivo, poderão, se necessário e sem
prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinar a redução das atividades geradoras de poluição,
para manter as emissõcs gasosas, os cfluentes líquidos
e os resíduC)s sólidos dentro das condições e limites
estipulados' no licenciamento concedido.
§ 4' Caberá exclusivamente ao Poder Executivo Fedcral, ouvidos 'os Govcrnos Estadual e Municipal interessados, o licenciamento previsto no caput dcste artigo
quando relativo a pólos petroquímicos, bem como a
instalações nucleares e outras definidas em lei.
Art. 11. Compete à SEMA propor ao CONAMA
normas c padrões para implantação, acompanhamento
e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONA-

MA.
§ l' A fiscalização e o controle da apllcação de critérios, non;nas e padrõcs de qualidade ambiental serão
exercidos pela SEMA, em caráter supletivo da atuação
do órgão estadual e municipal competente.
§ 2' Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projctos de entidadcs, públicas ou
privadas, objetivado à rccuperação de recursos ambientais, afetados por processo de exploração predatórios
ou poluidores.
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Art. 12. .As Entidades e órgãos de finamciamento
e incentivos governamentais condicionarão a aprovação
de projetos habilitados a esses benefícios ao licenc(amento, na forma dessa lei e ao cumprimento das normas, dos critério~ e dos padrões expedidos pelo CONAMA.
Parágrafo únicp. As entidades e órgãos referidos no
caput deste artigb deverão fazer constar dos projetos
a realização de o~ras e aquisição de equipamentos destinados ao control~e degradação ambiental e à melhoria
da qualidade do eio ambiente.
Art. 13. O oder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente. visando:
I - ao desenv6lvimento, no País, de pesquisas e processos tecnológicbs destinados a reduzir a degradação
da qualidade am9!ental;
. rI - à fabricaçí10 de equipamentos antipoluidores;
III - a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso delrecursos ambientais.
Parágrafo únic~ Os órgãos, entidades e programas
do Poder Público estinados ao incentivo das pesquisas
científicas e tecn .lógicas, considerarão, entre as suas
metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem a
adquirir e desenv~lver conhecimentos básicos e aplicávéis na área ambifntal e ecológica.
Art. 14. Sem Iprejuízo das penalidades definidas
pela legislação F9deral, Estadual e Municipal, o não
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou
correção dos inco~senientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores;
I
I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1000
(mil) Obrigações Reajustáveis do tesouro Nacional ORTN, agravada em casos de reincidência específica,
conforme dispusera regulamento, vedada a sua cobrança pela União sc 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;
rIl - à perda da suspensão de participação em linhas
de financiamcntos em estabelecimentos oficiais de crédito;
IV - à suspensãb de sua atividade.
§ l' Sem obstar a aplicação das penalidades previstas ncste artigo, é o poluidor obrigado, independentemcnte de existência de culpa, a indenizar .ou reparar.
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afeta:
dos 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 estadl,ml ou
municipal caberá ao Secretário do Meio Ambiente a
aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste
artigo.
g:V Nos casos previstos nos incisos II e lU .deste
artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade adminisrativa .ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos Ol,l financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.
§ 4" Nos casos de poluição provocada pelo derrama~e~to ou lanç~ento de dexritos ou óleo em águas
brast1euas, por embarcações e terminais·marítimos ou
fluviais, prevalecerá o disposto na Lei n9 ·5.357 (1),
de 17 de novembro de 1967.

Art. 15. É da competência exclusiva do Presidente
da R~públicaa suspensão prevista no incisõ IV do artigo
antenor por prazo superior a 30 (trinta) dias.
§ '1' O Ministro de Estado do Interior, mediante
proposta do Secretário do Meio Ambiente e/ou por
provocação dos Governos locais, poderá suspender as
atividades referidas neste artigo por prazo não excedente a 30 (trinta) dias.
§ 2' Da de-cisão proferida com base no parágrafo
anterior caberá recurs,O, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) ctiJis, para o Presidente da República.

Art. 115. Os Governadores dos Estados, do Distrito'
Federal e dos Territórios poderão adotar medidas de
emergência, visando a reduzir, nos limites necessários,
, ou paralisar, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias,
as atividad.es \?oluidoras.
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Parágrafo único. Da decisão proferida com base
neste artigo. caberá recurso, sem efeito suspensivo, no
prazo de 5 (ci!1co) dias, ao Ministro do Interior.
Art. 17. E instituído, sob a administração da SEMA, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e instrumentos de Defesa Ambiental. para registro obrigatório
de pes~oa? físicas ou .íurídicas que se dediquem à consultona tccmca sobre problemas ecológicos ou ambientais
c à indústria ou comércio de equipamentos, aparelhos
e mstrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.
Parágrafo único. As pess~s físicas ou j1j'ídicas
que, de qualquer modo. degradarem reservas ou estações ecológicas, bem como outras áreas declaradas como d~ relevante interessc ecológico, estão sujeitas às
penahdades previstas no artigo 14 desta lei.
Art. 19. (Vetado:
Art. 20. Esta lei entrará em vigor na data dc sua
publicação.
Art: 21. Revogam-sc as disposições em contrário.
JOAO FIGUEIREDO - Presidente da República.
Mário David Andreazza.
LEI N\' 7.804, DE 18 DE

JULHO DE 1989
Altera a Lei n' 6.938, de 31 de agosto de 1981,
qne dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e apli.
cação, a Lei n' 7.735, de 22 de fevereiro de 1989,
a Lei n' 6.80'3, de 2 de junho de 1980, a Lei n'
6.902, de 21 de abril de 1981, e dá outras providências.
O Presidente da República;
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 1" A lei n' 6.938, de 31 de agosto de 1981,
passa a vigorar com as seguintes alterações;
I - o art. l' passa a ter a seguinte redação; .
"Art. l' Esta lei, com fundamento nos incisos
VI e VII do art. 23 e no art. 225 da Constituição
Fcderal, estabelecc 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 Ambicntal."

11- o art. 30 passa a vigorar na forma seguinte:
"Art. 3 0

..

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 assessorar 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 <;lo 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 ambierite e os rccursos 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;
.
IH - Órgão Central: o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
- Ibama, com a finalidade' de coordl;:nar, executar
e fazer executar, como orgão federal, a políti~a
nacional e as diretrizes g{)vernamentais fixadas para o meio ambiente, e a preservação, conservação
e uso racional, fiscalização. controle e fomento dos
recursos ambientais;
.
IV - Órgãos Setoriais: os órgãos ou entidades
integrantes da administração federal direta c indi. reta, 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 - Órgãos 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 - Órgãos Locais; os órgãos ou entidades municipais. responsáveis pelo controle e fiscalização
dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

IV - o art.?' passa a vigorar com a seguinte redação;
"Ar!. 7" O Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA tem por finalidade assessorar o
Presidente da República na formalização da Política Nacional e das diretrizes governamentais para
o meio ambiente e os rccursos ambientais.
§ lo O Conselho Superior do Meio Ambiente
- CSMA é presidido pelo Presjpente da República, que o convocará pelo menos 2 (duas) vezes
ao ano.
§ 2' São membros do Conselho Superior do
Meio Ambiente - CSMA:
r - o Ministro da Justiça;
II - o Ministro da Marinha;
lU - 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 e Energia;
XI - o Ministro do Interior;
XII - o Ministro do Planejamento;
XIII - o Ministro tia Cultura;
XIV - o Secretário Especial de Ciência e Teeno·
logia;
XV - o Representante do Mhiistério Público
Federal;
XVI - o Representante da Sociedade Brasilcira
para o Progresso da Ciência - SBPe;
XVIl- 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 especialmente convidada,
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 prejuízo
de suas funções, Secretário Executivo do Conselho
Superior do Meio Ambiente - CSMA.•
V - o ar!. 8' passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8'

.

TI - determinar, quando julgar necessário, a
realização de estudos das altcrnativas c das possfveis conseqüências ambientais de projetos públicos
ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e 'municipais, bem como as entidades privadas, as informações indispensávcis; o Conselho NacionaI 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 cmn a scguinte redação:
"Art. 9'

.

VI - a .cria,Çl!ÇI de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público Federal, esta.dual e municipal, tais como áreas de proteção ambientai, de relevante interesse ecológico e reservas
cxtrativistas;
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x - a instituição do Relatório de Qualidade do
Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pel~
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Rcnováveis - IBAMA;
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder
Público a produzi-Ias, quando inexistentes;
XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades
potcncialmente poluidores e/ou utilizadoras dos recursos ambientais."
VII - o art. 10 passa a vigorar na forma seguinte:
"Art. 10 A construção, instalação, ampliação
e funcionamento de estabelccimentos c atividades
utilizadoras de recursos ambicntais, considerados
efetiva e potencialmente'poluidores, bem como os
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento dc
órgão estadual competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do
Instituto Brasileiro do Meio Ambientc e Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
§ 4' Compete ao Instituto Brasilciro do Mcio '
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo,
no caso de atividadeS e obras com significallvo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regionál."
VIII - o art. 15 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Àrt. 15 O poluidor que expnser a perigo a
incolumidáde humana, ahimal ou vegetal, ou cstiver tornando mais grave situação de perigo existente, fica sujeito â pena de reclusão de 1 (um) a
3 (três) anos e multa de 100 (cem) a 1.000 (mil)

MVR.

'

-19 A pena é aumentadã até o dobro se:
i - resultar:

- §

a) dano irreversível â fauna, à flora e ao meio
ambiente;
.b) lesão corporal grave;
1I- a poluição é decorrente de atividade indus·
trial ou de transporte;
III - o crime é praticado durante a noite, em,
domingo ou em feriado.
§ 2' Incorre no mesmo crime a autoridade
competente que deixar de promovcr as medidas
tendentes â impedir a prática das condutas acima,
descritas. "
IX - o ar.t.17 Pílssa a vigorar com a seguinte r~dação:

·'Art. 11 fica instituído, sob a

admini~traçãOi

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e R~cursos Naturais Renováveis - IBAMA:
'
I - Cadastro Técnico Federal de Âtivlllades li
Instrumentos de Defesa Ambiental, para rewtro
obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas qiÍe ,e
dedicam consultoria técnica sobre problemas ~QfI
lógicos e ambientais e à indústria -e cODférciO:"de
equipamentos, aparelhos e instrumentos' de!ltiRlIdos ao controle de a atividades efetiva oupo~ndilllmente Í><>luidoras'
'
li - Cadastro Técnico Federal de.:Atitlldadê"s.
Potencialmente Pol..I idoras qu Utiliz:tdoras ~ Re-,
cursos Ambientais, para.qisfto',obrigat6tio de
pessoas físicas ou jurídiça~ se dedieattl a' ativE
dades potencialmente pohn~~'e/Qi)lfextraçâo"
produção, transporte e Ç(l!aCICIaI~ de'produtos potencialmente/perigooW;JJ,>'meilJ a,Il'ieute;,
assim como de praqptds:,p_.~~utos.d~'f,auna
e·flora."
X-fica revogado'eipr~e'Dlé{j:art. 16 da Lei n"
'6.938, de 31 de agosto de 1'981. ,

XI - roclua-se, na rererida lei, o seguinte art. '19:

"Art. 19. Ressalvado o disposto nas Leis n"
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 art. 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:

"Arl. 2' Fica criado o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos 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 prescrvação, conservação e uso racional, fiscalização e
controle dos recursos naturais renováveis.
Art. 3' Nos dispositivos das Leis n" 6.308, de 2
de julho de 1980, 6.902, de 21 de abril de 1981 e 6.938,
de 31 de agosto de 1981, substitua-se, onde couber,
a expressão Secretaria Especial do Meio Ambiente SEMA, por Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposiçõcs em contrário.
Brasilia, 18 de julho de 1989; 168- da Indcpendência
e 101' da República. - JOSÉ SARNEY - João Alves
Filho - Rubens Bayma Denys.

LEGISLAÇÃO CITADA E
ANEXADA PELO AUTOR
DECRETO-LEI N' 32, DE 18 DE
NOVEMBRO DE 1966
Institui o Código Brasileiro do Ar.
TiTULO IV
Da Infra·estrutura Aeronáutica
CAPÍTULO I
Das Defmlções

Art. 48. Consideram-se aeroportos os aeródromos
públicos dotados de instalações e facilidades para apoio
de operações de aeronaves e de embarque de pessoas
e cargas.
§ l' Os aeroportos serão classificados por ato administrativo que fixará as características de cada categoria,
§ 2' Os aeroportos destinados às aeronaves nacio·
nais ou estrangeiras na realização de serviços internacionais, regulares ou não-regulares, serão classificados
como aeroportos internacionais,

PROJETO DE LEI
NQ 3.486, de 1989
(Do SI. Uldurico Pinto)
Regulamenta o § 4' do art. 225 da Constituição
Federal, no que concerne à Floresta Amazônica.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 2.103, de 1989)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A Floresta Amazônica é patrimônio nacional e sua preservação obedecerá ao que determina a
legislação sobre proteção e regeneração, dos recursos
ambientais e ao que dispõe esta lei, principalmente no
tocante as:
I - manutenção da qualidade da flora e da faun'a
silvestres;
1I- proteção dos recursos biológicos;
IH - proteção e preservação daS terras indígenas;
IV - erosão e seu controle;
V - det.~ção e inventariação das áreas de potencial
interesse COmo unidades de preservação;
VI - preservação da diversidade e integridade do patrimônio genético.
Art. 2' A exploração da Floresta Amazônica seguirá normas rígidas que vedem seu uso irregular e criminoso, estruturando-se um sistema de fiscalização permanente relativamcnte a:
, - exploração madeireira;
11 .,- exploração de recursos minerais:
1I1 - fabricação de carvão vegetal;
IV ':':"p1anos hidrelétricos;
V - sistema de posse da terra;
:vI -pastagens e programas agrícolas;
VII - outros procedimentos que exijam o uso do solo'
'parágrafo único. A estruturação do sistema de fiscalização permanente terá a participação da União, dos
Estados e' dos Municípios, com o objetivo de prevenir
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c controlar atividades causadoras da degradação da qualidade ambiental.
Art., 3' A utilização dos recursos naturais farse-á
levando-se em consideração:
I - a análise das possibilidades de utilização dos recursos dos trópicos úmidos;
II - o estímulo à produção e divulgaçao dc tecnologias adequadas ao aproveitamento econômico dos recursos naturais;
lI! - a expanção do transporte fluvial;
IV - o incremcnto à atividade pesqueira,
Art, 4" Dentro do prazo de 120 (cento c vinte) dias
de sua publicação, o Podcr cxecutivo regulamentará
esta lei.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art, 6" Revogam-se as disposiçõcs em contrário.
Justificação
As controvérsias sobre a depredação dos recursos
naturais na Amazônia, nestcs últimos vinte anos, foram
orientadas pelas alarmantes taxas de desmatamento decorrentes da expansão agropecuária e, mais recentemente, pelas obras de infra-cstrutura e de projetos de
mineração,
Alguns estudiosos da matéria afirmam que essas taxas
de desmatamento são induzidas pelas decisões de política governamentais, como a de incentivos fiscais, a
do Proálcool e das produções mecanizadas de soja c
trigo, de calamidades, como a scca no Nordeste e a
construção dc estradas, favorecendo a penetração de
mjgrantes.
Por outro lado, as políticas que afetam o tamanho
da popti/lIção humana, a distribuiÇão de rcnda e a posse
da terra, bem como as altas taxas de inflação no Brasil
proporcionam forte motivação para os especuladores
investirem em terras na Amazônia, onde o desmatamento se intensifica para atender a essa demanda, afetando o meio ambiente.
O fim iminente da floresta tropical úmida do Sudest~
asiático irá indubitavelmente levar a um aumento substancial na pressão dos interesscs internacionais sobre
os recursos florestais da Amazônia.
A exploração econômica de recursos naturais, com
vistas ao lucro imediato, e sua intensidade superando
a capacidade de regeneração do estoque à medida que
a exploração prossegue, reflete em grande prejuízo para
o meio ambiente, como é o caso da exploração madereira; c a proporção que os recursos extrativosJ:ornamse escassos, há também elevação dos custos dc exploração.
A fiscalização das condutas de exploração da floresta
e o desenvolvimento de tecnologias que redundem no
melhor aproveitamento e reutilização dos recursos extrativos virão scm dúvida contribuir para reduzir a taxa
de depredação.
A irrisória quantidade de recursos financeiros e de
pessoal atualmente destinados a fazer cumprir a legislação em vigor colaboram para a freqüente violação de
parqucs e reservas, quando estes são considerados obstáculos para novas rodovias ou para outros projetos
de desenvolvimento.
O imediatismo dos lucros provenientes do desmatamento - ao contrário de muitos dos custos, que só
serão pllgos pelas próximas gerações - é um dos aspectos fundamentai~ do problema.
O espectro de problemas que precísam serresolvidos
para frear o desmatamento galopantc da Amazônia é
enorme. Todas cssml'questões tcrão de scr enfrentadas
pelo País se quisermos evitar a destruição de pelo mcnos
urna parte ponderável da Floresta Amazônica.
Nosso Objetivo, porranto, ao elaborar o presente projeto dc lei, que procura traçar as diretrizes gerais para
a preservação e recuperação da Floresta Amazônica,
conforme prevê o § 4' do art. 225 da Constituição Federal, é dotar o Poder Público de meios eficazes para
desenvolver aquela região, integrando-a política, social
e economicamente ao conjunto da Nação, através de
uma exploração ordenada e' racionaL
Sala das Sessões,
. - Uldurico Pinto.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULOVrn
Da Ordem Social

··························cAPhüiü·vi··················

.

Do Meio Ambiente
Art. 225. Todos têm dircito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
A Floresta Amazõnica brasileira. a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantantal Mato-Grossense
e a Zona Costeira são patrimõnio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive
quanto ao uso dos recursos naturais.
§ 4'

Assim sendo, acreditamos que o presente projeto
de lei, que vcm ao encontro dos anseios de milhões
de brasileiros, e que sem dúvida é uma forma de reconhecimento àqueles que no limiar de suas vidas, muitas
vezes, não possuem condições financeiras para arcar
com o ônus do pagamento de uma taxa, por mais irrisória que possa ela parecer, por certo, contará com o
apoio dos ilustres pares.
Sala das sessões, - Deputado Robson Marinho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N° 221
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e
dá outras providências

.........................'CApíTuLO' iú"

.

Das Licenças para Amadores de Pesca
e para Cientistas

Art. 29. Será concedida autorização para o exer-

PROJETO DE LEI
Nç 3,S04, DE 1989
(Do Sr. Robson Marinho)
Altera a redação do parágrafo 3' do artigo 29
do Decreto-Lei n' 221, de 28 de fevereiro de 1967,
que dispõe sobre a proteção e estímulo à pesca.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 3.404/89)
O Congresso Nacional Decreta:
Art. l' O Parágrafo terceiro do art. 29 do Decreto-Lei n' 221, de 28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 29
.
§ 3' Ficam tlispensados da licença de que trata
este artigo os pescadores amadores, os aposentados
e os maiores de 65 anos de idade, que utilizam
para o exercício da pesca, linha de mão, vara ou
molinete. linha e anzol e que não sejam filiados
aos clubes ou associações referidos no artigo 31,
desde que, em nenhuma hipótese, venha a importar
em atividade comercial.,.
Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

É inegável o fato de que nos últimos anos têm aumentado consideravelmente no País o número de idosos
e aposentados pela Previdência Social.
Tal realidade tem feito com que nas grandes cidades.
surjam clubes ou grupamentos sob as mais variadas
denominações que objetivam oferecer ao idoso, entretenimento e convivência social de modo a que o mesmo
sinta-se como partícipe da sociedade.
Entretanto, na grande maioria das cidades brasileiras,
tanto o idoso quanto o aposentado, não dispõe de quais·
quer foram de lazer ou mesmo de ocupações. o que
traz a cada um profundo amargor e sensação de vazio.
Ora, uma das poucas modalidades desportivas e porque não dizer ~e lazer mais desenvolvida em nossa terra,
é a pesca que utiliza a linha na mão, vara ou molinete
e linha e anzol e que comumente inúmeros idosos e
aposentados a ela se dedicam.
O que se pretende com a presente propositura é que
o aposentado e o idoso com mais de 65 anos de idade,
tennam o mesmo tratamento que o pescador chamado
amador, ficando isento do pagamento da taxa a que
se refere o artigo 29 do Decreto-Lei n' 221, de 28 de
fevereiro de 1967, quando praticarem o exercício da
pesca naquelas modalidades contempladas na nova redação do § 3', que ora se propõe.

cício da pesca a amadores, nacionais ou estrangeiros,
mediant.>: licença anual.
§ 1" A concessão da licença subordinar-se-á ao pagamento de uma taxa mínima anual de dois centésimos
ao máximo de um quinto do salár,io-mínimo mensal
vigente na Capital da República, tendo em vista o tipo
de pesca, a Região e o turismo, de aco'I;do com a tabela
a ser baixada pela Sudepe.
§ 2' O amador de pesca só poderá utilizar embarcações arroladas na classe de recreio.

PROJETO DE LEI
No3.S14, DE 1989
~vo :>r.

Miro Teixeira)

Disciplina o inciso XII, in fine, do artigo 5' da
Constituição Federal e dá outras providências.
(Anexe-se ao Projeto d~Lei n' 1.124 de 1989.)
PROJETO DE LEI N'

I

DE 1989.

"Disciplina o inciso XTI, in fine do artigo 5' dE
Constituição Federal e dá outras providências."
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Da admissibilidade

Art. l' O impedimento, a interrupção, a interccpção, a escuta e a gravação das comunicações telefônicas
somente são admissíveis nos casos de investigações policiais e processos penais relativos aos seguintes crimes:
I - terrorismo;
II - tráfico de substâncias entorpecentes e drogas
afins;
III - tráfico de mulheres e subtração de incapazes;
IV - quadrilha ou bando;
V -contra ordem econômica e financeira;
VI - falsificação da moeda;
VII - extorção simples e extorção mediante sequestro;
VIII - contrabando;
IX -'- homicídio qualificado e roubo seguido de morte;
X - ameaça ou injúria quando cometidas por telefone;
XI - outros decorrentes de organização criminosa.
Art. 2' As operações referidas no artigo anterior
não serão permitidas, em qualquer hipótese, quando
se trarar de comunicações entre o suspeito ou acusado
e seu defensor. relativas aos fatos objeto da investigação
ou apuração em processo penal.
CAPÍTULO II
Da autorização judicial
Art. 3' A requerimento do Ministério Público ou
autoridade !,olicial, o juiz competente, em decisão moti-
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vada, poderá autorizar as operações referidas no artigo
1', quando houver indícios suficientes da prática ou

da tentativa dos crimes nele previstos e as medidas forem absolutamente indispensáveis para as investigações
ou a asseguração da prova.
Parágrafo único. Nos casos do inciso X do artigo
l' a iniciativa do requerimento poderá ser do ofendido
ou de seu representante legal.
Art. 4' Quando um dos interlocutores consentir na
escuta telefônica, a autoridade policial poderá efetuá-la,
desde quc do atraso possa derivar prejuízo para as investigações, não podendo haver recusa da empresa de telefonia.
§ l' Neste caso, a autoridade policial comunicará,
no prazo máximo de 24 horas, a realização da escuta
ao juiz, que a poderá convalidar, autorizando, se nccessário, o prosseguimento das operações.
§ 2' Os resultados da escuta, não convalidados pelo
juiz no prazo de três dias a contar da comunicação,
não poderão ser utilizados como prova.
Art. 5' A decisão do juiz deverá indicar a modalidade e a duração das operações autorizadas, que não
poderá ultrapassar o prazo de trinta dias, renovável
por períodos iguais e sucessivos, desde que permaneçam
os pressupostos indicados no artigo 4'
CAPÍTULO III
Das operações técnicas
Art. 6' As operações de impedimento, interrupção, interceptação, escuta e gravação das comunicações
telefônicas serão efetuadas pela empresa de telefonia,
polícia judiciária ou Ministério Público.
Parágrafo único. Os custos das operações técnicas
efetuadas pelas empresas de telefonia serão reembolsados pela União ou pelos Estados, em razão da competência.
Art. 7' O auto circunstanciado das operações previstas nesta lei será imediatamente encaminhado ao
juiz, junto com as fitas gravadas ou elementos análogos.
Parágrafo único. Do auto e do resultado da operação será dada ciência ao Ministério Público, ao suspeito
ou acusado e a seu defensor, tão logo o juiz considere
que dela não resultará prejuízo ao prosseguimento da~
investigações.
§ 2' A partir desse momento e no prazo de dez
dias, poderão as partes examinar os autos e escutar
as gravações, indicando os trechos cuja degradação pretendem, facultada à autoridade policial igual iniciativa
dentro do mesmo prazo.
~.:I' O Juiz determinará a transcrição dos trecho,
indicados que não sejam manifestamente irrelevantes
e impertinentes e de outros que considere conveniente,
decidindo a respeito da destruição do material restante.
§ 4' Da decisão cabe agravo com efeito suspensivo.
§ 5' A transcrição das gravações instruirá os autos,
conservando-se em cartório as fitas magnéticas ou ele::mentos análogos.
'§ 6' É permitido às partes extraírem cópias das
transcrições e reproduzirem as gravações.
CAPÍTULO IV
Da utili7,ação da prova
resultante das operações
Art. 8" Os resultados das operações técnicas não
podem ser utilizados para a instrução de processos ou
investigações relativos a crimes diversos daqueles para
os quais a autorização foi dada, salvo quando se tratar
de crime constante do artigo 1', hipótese em que se
observará o die;JOsto no artigo 7'.
Art. 9' Não poderão ~er utilizados em prejuízo da
defesa os resultados das operações técnicas efctuadas
fora das hipóteses do art. 1" ou das modalidadcs c formas
previstas nesta lei.
CAPÍTULO V
Disposições fmais
Art. 10. Ressalvadas as prerrogativas do Ministério
Público e do defensor. correrão cm segredo de jU5tiça
os inquéritos e processos que contiverem elementos infonnativos ou provas obtidos na forma desta lei.
Art. 11. A realização das operações técnicas fora
dos casos, modalidades e forma estabelecidos nesta lei
constitui crime, sujeitando-se seus autores às penas de
detenção de um mês a um ano c multa.
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Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste
artigo, ao servidor público serão aplicadas as demais
sanções previstas na Lei n' 4.898, de 9 de dezembro
de 1965.
Art. 12. Não se considera ilícita a gravação de conversa entre presentes feita por um dos interlocutores,
quando se destinar à prova de um direito seu ameaçado
ou violado.
Art. 13. Aplicam-sc subsidiariamentc a esta lci, no
que não forem incompatíveis, as normas dos Códigos
de Processo Penal e de Processo Penal Militar.
Ar!. 14. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
.Justificação

1. A Constituição brasileira de 1988, ao mesmo tempo cm que afasta do processo as. provas obtidas por
mcios ilícitos, considerando-as inadmissíveis (inciso
LVI do art. 5'), expressamente permitc exceção à regra
da inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma
que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal" (inciso XII do mesmo
dispositivo).
Assim fazendo, o legislador constituinte acompanhou
as modernas tendências legislativas das democracias ocidentais, que se preocupam em banir do processo as
denominadas "provas ilícitas", sem contudo privar por
completo o Estado de meios poderosos de busca das
provas, no combate às formas mais sofisticadas dé criminalidade.
Era preciso, pois, que a lei desse conteúdo à prescrição do arl. 5·, XII, da Constituição Federal, estabelecendo os limites em que há de ser contidã a permissão
constitucional. E é essc preciso regime Icgislativo que
o Projeto vem apresentar.
2_ O Projeto· é o resultado dos estudos de Grupo
de Trabalho formado pelo Deputado Michel Temer,
Relator da Comissão Especial sobre Crime Organizado,
por sua vez constituída na Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara dos Deputados. Para chegar ao
resultado final, o Grupo serviu-sc dos subsídios da legislação estrangeira mais avançada, compendiada no volume "Intercettazioni telefoniche e respetto deUa vita
privata" publicado pela Secretaria Geral da Câmara
dos Deputados da Itália, em 1973, na Coletânea "Quaderni di Studio e Legislazione". Deteve-se, ainda, na
legislação sucessiva, como a lei italiana n' 191, de 18
de maio de 1978, o C6digo de Processo Penal Português
e o novo Código de P(ocesso Penal italiano, promulgado
em 1988, para entrar em vigor em outubro do presente
ano. Não se olvidaram a doutrina e a jurisprudência
nacionais e estrangeiras, em parte referidas na obra
"Liberdades Públicas e Processo Penal: As interceptações telefônicas" (Editora Revista dos Tribunais, 2'
ed., 1982), de Ada PeIlegrini Grinover, integrante do
Grupo, acrescentando-lhes as sucessivas.
As fontes mais diretas da disciplina legislativa ora
proposta foram o Código de Processo Penal da República Federal da Alemanha (arts. 100-a e 100-b, introduzidos pela lei de 13 de agosto de 1968),.0 Código de
Processo Penal italiano ainda em vigor (arts. 226-ter
a 226-sexies, introduzidos pela Lei n' 191, de 18 de
maio de 1978)" o novo Código de Processo Penal italiano, em período de vacatio legis (arts. 266 a 271). Mas
o Grupo não procedeu à mera importação das regras
de direito estrangeiro, preocupando-se com a realidade
brasileira, à qual se adaptou.
3. O Projeto inicia o Capítulo I ("Da admissibilidade") com à enUI\leração das'modalidades de limitação da liberdade e do sigilo das comunica'l;ões telefônicas, que são o impedimento, a interrupção, a interceptação, a escuta e agravação. A formulação foi tomada
do novo Código de Processo Penal italiano, pertencendo também ao domínio doutrinário a distinção entre
interceptação stri!o sensu (como escuta telefônica feita
por um terceiro, sem o conhecimento de qúalquer dos
interlocutores)' e escuta (que ocorre por obrá de terceiro, mas com conhecimento de um dos interlocutores).
A gravação pode acompanhar a intercepção e a escuta,
como também pode ser feita, entre presentes, por 11m
dos interlocutores., sem o conhecimento do outro. A
nomenclatura ê importante Dor determinar algumas dliferem;as no tratamen(,u legil;lati"ü.
-

Art. l' o Projeto arrola taxativamente os cnmes para
cuja investigação ou processo a's operações referidas
são admissíveis. Aqui também o Grupo se inspirounas
legislações estrangeiras, com particular atenção para
o crime organizado. O homicídio qualificado e o roubo
seguido de morte, incluídos no elenco, denotam a preocupação com o valor vida; e a ameaça ou injúria cometidas por telefone, também apontadas na legislação italiana, são incluídas no rol por sua prática freqüente
mediante comunicações telefônicas.
Logo de início, o Projeto se preocupa <,:m resguardar
o sigilo das comunicações com o defensor, considerando-se indevassávcis.

Já no Capítulo II ("Da autorização judicial") cuida-se
do requerimento para realização das operaçÕes e da
autorização do juiz competente, que só poderà ocorrer
em face dos requisitos da plausibilidade (fumos bonifuris) e da indispensabilidade da medida (periculum in
mora). É que as operações, destinando-se a buscar e
assegurar a prova, enquadram-se na coação processual
in re, e o provimento que as autoriza tem natureza
cautelar, só se justificando na presença dos citados requisitos. A autorização é prévia, com a única exceção.
da escutada telefônica executa mediante consentimento
de um dos interlocutores: aqui, havendo urgência, permitiu-se a imediata realização da operação, com convaIidação judicial no prazo máximo de 24 horas, pois a
experiência - recolhida pelas legislações estrangeiras
- mostra a necessidade de pronta intervenção, em casos como os de seqüestro, em que a família da vitima
consente na realização da escuta. De qualquer modo,
os parágrafos do art. 4' desdobram-se nas necessárias
cautelas, inclusive com o impedimento de utilizar as
provas assim colhidas em caso de falta de convalidação
judicial. Finãlmente, o Projeto fixa o prazo para a realização das operações e exige do juiz a indicação da moda-.
lidade de operação autorizada.
As operações técnicas vêm tratadas no Capítulo lU,
onde se contempla a necessidade de auto circunstanciado, imediatamente encaminhado ao juiz, junto com
as.fitas gravadas. Prevê-se a ciência ao Ministério Público, ao suspeito ou acusado e ao defensor, tão logo
se a possa dar sem prejuízo das investigações. Assegura-se a escuta das fitas pelas partes, com a indicação,
inclusive pela autoridade policial, do que se deve degravaro A degravação e a destruição dos trechos restantes
pelo juiz é objeto de decisão submetida a agravo, com
efeito suspensivo. O depósito das fitas em cartório, com
a possibilidade de reprodução pelas partes, tem por
objetivo permitir eventual impugnação da autenticidade
da prova. 'tudo é feito em procedimento judiciaI de
natureza cautelar, cercado pelas garantias do contraditório e da defesa, inclusive técnica. .
O Capítulo IV ("Da utilização da prova resultante
das operações") veda a utilização, em prejuízo da defesa, da prova quando colhida em desacordo com as mo·
dalidades e formas previstas na lei; e ainda quando
se pretenda utilizá-Ia em processo ou investigação relativos a crimes diversos daquele para o qual a autorização
foi dada, ressalvada a hipótese de o outro crime ser
um dos previstos na lei. A postura do Projeto acompanha a orientação da doutrina e da jurisprudência estrangeiras, no sentido de acolher a prova pro-reo, conquanto obtida por meios ilícitos, em face do valor liberdadc, que se sobrepõe ao valor intimidade.
O Projeto encerra-se com as "Disposições Finais"
(Capítulo V), onde é tipificada como crime a conduta
consistente na realização das operações fora dos casos,
modalidades e formas nele previstas, determinando-se,
ainda, o segredo de justiça para os inquéritos e processos que contiverem elementos informativos ou provas
obtidos de acordo com suas disposições. E finalmente
uma norma de encerramento descaracteriza a ilicitude
da prova, no caso de gravação de conversa entrc presentes feita por um dos interlocutores, mas somente para
que possa servir como prova de direito seu ameaçado
ou violado: doutrina e jurisprudência estrangeiras têm
equiparado a hipótese à de legítima defesa.
4. Com essas características, o Projeto disciplina
minuciosamente a delicada matéria de que cuida a parte
final do inciso XII do art. 5' da Constituição Federal,
legitimandõ com.discernimento as exceções à inviolabilidade do sigilo.das comunicações telefônicas, rigDws8mente contióas nos lindes constitucicmais. n2 busca do
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justo equiÍíbrio entre as garantias da pessoa e o mteresse
social na investigação e representação dos crimes mais
graves.
,
Deve-~e registrar, por fim, o aplauso da Comissão.
de aperfeiçoamento da legislação penal de combate ao
crime organizado, ao Grupo de trabalho que realizou
inúmeros ~studos e sessões para chegar ao resultado
final. Anote-se, nesta justificação, os nomes de seus
ilustres componentes: Drs. Ada PeJIegrini Grinover e
Hany Salim Dib, advogados e procuradores do Estado;
Drs. Rosana Chiavassa de Paula Lima e Romeu Falconi,
advogados; Dr. Wanderley Aparecido Borges, Juiz de
Direito; Drs. Antonio Searance Fernandes e Agenor
Nakazone, promotores de justiça, Dr. Claudio Gobbetti, delegado dc polícia; Drs. José Ercídio Nunes,
Roberto Precioso, Manoel Adam Lacayo Valente e Sérgio Sakon, delegados da Polícia Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
,
CONSTITUIÇÃO
DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.

TíTüi6" li····

_.

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, garantinoo-e aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do;
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das.
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial,
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para
fins de investigação criminal ou institrução processual
penal;

.

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obti-:
das por meios ilícitos;
:

i·····················································

LEI N' 4.898,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965

.

Regula o ilireilo de representação e o Processo·
da responsabilidade administrativa civll e penal, nos
CSSllS de abusos de autoridade

PROJETO DE LEI
Nº 3.525, DE 1989
(Do Sr. Carlos Cardinal)
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1. 706, de 1989)
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Dó Sistema f;ooperativista Nacional

Art. l' Esta lei dispõe sobre o Sistema Cooperativista Nacional, que abrange as cooperativas e seus
órgãos de representação, observada, em relação às atividades das cooperativas do Sistema Financeiro Nacional;
também a legislação específica.
CAPíTULOU
Da Natureza e Característica
Da Cooperativa

Art. 2' A cooperativa é sociedade civil de pessoás,
lle forma jurídica própria, não sujeita a falência, consti-'
tuída para a prestação de serviços aos sócios através'
do exercício de uma ou mais atividades econômicas,
sem objetivo de lucro e com as seguintes características:
I - adesão voluntária;
II -número variável e ilimitado de sócios, salvo impossibilidade de prestação de serviços, obedecidos os
requesitos previstos nesta lei;
lI! - variabilidade do capital social, dividido em quotas-partes;
IV -limitação mínima e máJilll!ll do lllimew !l<:Q1Q1lS('
tas-partes pÜ'I' sócio, exceü.1aaa? qutmto ,21imita~--5(D1 m{j~
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xima, a possitillidade estatutária de subscrição por critérios de proporcionalidade;
V - incessibilidadc a não-sócios das quotas-partes;
VI-impenhorabilidade do capital dos sócios:
VII - administração democrática, com singularidade
de votos, facultada à cooperativa central, federação e
confederação de cooperativas optar pelo critério de proporcionalidade;
VIII - retorno das sobras líquidas do exercício proporcionai às operações realizadas pelos sócios, facultado à assembléia geral dar-lhes outras destinações (art.
60, parágrafo único);
IX - indivisibilidade de reserva legal c do fundo de
assistência técnica, educacional e social;
X - indiscriminação racial, social, religiosa e política;
XI - responsabilidade do sócio limitada ao valor do
capital por ele subscrito;
Xli - promoção da educação e integração cooperativistas.
Parágrafo único. A palavra "cooperativa" é de uso
obrigatório e exclusivo na denominação das sociedades
sob o regime desta lei.
CAPÍTULO III
Do Objeto e Cla~sificação
Das Cooperativas

Art. 3' As cooperativas poderão agir em todos os
ramos de atividades humanas, sendo-lhes facultado ado·
tar por objeto, isolada ou cumulativamente, qualquer
gênero de trabalho, serviços ou operações.
Art. 4' As cooperativas são consideradas:
I - singulares, as constituídas no mínimo de 7 (sete)
pessoas físicas, facultado aos estatutos permitir a admissão de sindicatos, fundações, assóciações ou sociedades
sem fins lucrativos e outras pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas ou correlatas atividades das pessoas
físicas associadas, observado o disposto no § 3' do art.
18;
li - centrais ou federações, as~onstituídas de 3 (trés)
ou mais cooperativas singulares, com os mesmos ou
diferentes objetos, facultada a admissão de pessoas físicas que não possam ser atendidas pelas cooperativas
singulares associadas;
HI - confederações, as constituídas de 3 (três) ou
mais centrais ou federações, com os mesmos ou diferentes objetos.
Parágrafo único. As cooperativas referidas neste artigo poderão filiar-se mutuamente.
CAPÍTULO IV
Da Constituição da Sociedade de Cooperativa
SEÇÃO I
Do Ato Constitutivo
Art. 5' A sociedade cooperativa se constitui por
deliberação da assembléia geral dos fundadores, constantes da respectiva ata ou de escritura pública.
Art. 6' O ato constitutivo conterá:
I - a denominação e sede;
.II - objeto soc,ial;
III - o nomc;, idade, estado civil, nacionalidade,
profissão e residê'ncia dos sócios fundadores e o número
das quotas-partes da subscrição individual e seu valor;
IV - a aprovação dos estatutos;
V - o nome dos eleitos para os órgãos de administração e fiscaliza!<ão;
Parágrafo único - O ato constitutivo, quando não
transcritos naquele, serão assinados pelos fundadorcs.
SEçÃOn
Dos Estatutos

Art. 7' Os estatutos da cooperativa, respeitado o
disposto nesta lei, estabelecerão:
I - a denomináção, sede, prazo de duração, objeto
.social, fixação do exercício social e data do levantamento do balanço geral;
H - os direitos, deveres e responsabilidades, requisitos para admissão, suspensão e perda de qualidade
de sócios;
IH - o capital mínimo da cooperativa, valor unitário
da quota-parte, o mínimo e o máximo de subscrição
e o modo de integralização e de retirada do capital
!tos casos de perda da qualidade de sócio;
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IV - a forma da receita entre os sócios das despesas,
perdas e prejuízos;
V - a permissão ou proibição de pagamento de .iuros
sobre o capital integralizado, observado o disposto no
art. 15:
VI - o retorno das sobras líquidas do exercício rcspeitado o disposto no art. 2', n' VIII;
VII - a estrutura de administração e fiscalização,
criando os respectivos órgãos com sua composição, forma de preenchimento dos cargos. duração da gestão.
competências e deveres próprios;
VIII - a representação ativa c passiva da sociedade:
IX - as formalidades de convocação e o quórum
de instalação e deliberação das assembléias gerais, sendo que, nas cooperativas singulares, será ele baseado
no número de sócios;
X - o modo de sua reforma;
XI - o processo de oneração ou alienação de bens
imóveis.
SEÇÃO III
Das formalidades complementares
à Constituição

V - de atas do conselho fiscal:
VI - outros, de exigencia prevista em lei;
§ 19 É facultada a adoção de livros de folhas soltas
ou fichas e, observadas as normas legais pertinentes,
de processos mecanográficos ou eletrônicos.
§ 2" No livrou ou fichas de matrícula, os sócios scrão inscritos por ordem cronológica de admissão, dele
constando:
VIJ - o nome, idade. civil, nacionalidade, profissão
e residência;
VIII - a data de admissão, quando for o caso, da
suspensão e da perda de qualidade de sócio.
CAPÍTULO VI
Do Capital

Art. 8' A cooperativa, em 30 (trinta) dias contados
da data da constituição, remeterá o ato constitutivo
e os estatutos, em 4 (quatro) vias, aos órgãos estadual
ou do Distrito Federal de representação do sistema cooperativista nacional, que, em igual prazo, a contar do
recebimento, após analisá-los:
I - declarará sua compatibilidade com a legislação;
ou
II - Jrx.ará as exigências necessárias il compatibilização.
§ I' O prazo dc cumprimento d!ls exigências não
será inferior a 30 (trinta) dias e o órgão de representação
terá prazo igual ao fixado para análise dg cl.\mprimento
das exigências.
§ 29 Após os prazos do caput e do § l' deste artigo
sem manifestação do órgáo de representação, presumir-se-á a compatibilização ou o cumprimento das exigências.
§ 3' Caberá recurso ao órgáo de representação nacional do sistema cooperativista contra o parecer do
órgão local, oponível em 30 (trinta) dias de sua ciência,
que será decidido pelo órgão nacional em 30 (trinta)
dias contados da entrada do recurso em seu protocolo.
§. 4' Declarada a compatibilização do ato consti·
tutivo e dos estatutos com a legislação, a cooperativa
os apresentará à Junta Comercj,al para arquivamento
e respectiva publicidade, a partir da qual a cooperativa
adquire personalidade jurídica, t
§ 5' A reforma dos cstatutos e a fusão e desmembramento obedecerão, no que couber, ao disposto neste
artigo, operando efeitos apenas a partir da publicidade
dos respectivos arquivamentos.
Art. 9' O descumprimento das determinações con·
tidas no artigo anterior implicará a responsabilidade
principal, solidária e ilimitada dos fundadores, peraute
terceiros, pelos atos praticados pela cooperativa irregular, além de outras penalizações, previstas em lei.
Parágrafo único. A responsabilidade do capnt deste
artigo somente poderá ser elidida na hipótese da cooperativa, após sua regularização e resguardados os inte·
resses de terceiros, ratificar expressamente os atos ante·
riores.
SEÇÃO IV
Das Cooperativas Escolares

Art. 12. O capital social, expresso no padrão monetário nacional, será dividido em quotas-partcs e. sc assim dispuserem os estatutos, cOlTigível monetariamente.
Parágrafo único. A correção monetária de que trata
o caput deste artigo terá como teto o valor máximo
do índice oficialmente fixado.
Art. 13. Os estatutos podcrão prever subscrição
automática de quotas-partes decorrentes de deliberação
da assembléia geral, caso em que a integralização se
fará cspontaneamente ou mediante retenção percentual
sobre o valor do movimcnto econômico dos sócios.
§ 1" A decisão da assembléia geral só operará efeitos a partir de 30 (trinta) dias da publicidade do arquivamento da respectiva ata na Junta Comercial.
§ 2' Nas cooperativas em que a subscrição do capi·
tal for diretamente proporcional ao movimento econômico de cada sócio, os estatutos dcverão prevcr sua
revisão periódica para ajustamento às condiçõcs vigcntes_
Art. 14. A integralização de quotas-partes poderá
ser realizada com bens, mediante prévia manifestação
da assembléia geral quanto à opcração e avaliação.
Art. 15. Nos exercícios sociais em que foram apurados sobras, a cooperativa poderá pagar juros, variáveis
até O máximo de 12% (doze por cento) ao ano, que
incidirão sobre a parte integralizada das quotas-partes
do capital, corrigida monetariamente, observado o disposto no art. 12.
Art. 16. A assembléia geral poderá instituir o capital rotativo, para fins específicos, estabelecendo o modo
de formação, aplicação, correção monetária parcial ou
plena, juros e requisitos para suas retiradas nos prazos
estabelecidos e nos casos de perda da qualidade dc
sócio.
CAPÍTULO VII
Da Reserva Legal e dos Fundos

Art. 10. O ato constitutivo e os estatutos da cooperativa escolar, após cumprimento do art. 8' e seus §§
l' a 3', serão arquivados apenas na secretaria do estabe·
lecimento de ensino.
Parágrafo único. Quando a cooperativa escolar for
constituída de alunos de mais de um estabelecimento
de ensino, o ato constitutivo e os estatutos serão arquivados na secretaria de cada um deles.

Art. 17. A cooperativa é obrigada a constituir:
I - reserva legal com o máximo de 10% (dez por
cento) das sobras do exercício e, quando previsto nos
estatutos, com um percentual sobre o valor do movimento econômico do sócio, destinada a reparar perdas
e pre;uízos e atender ao desenvolvimento de suas atividades;
II - fundo de assistência técnica, educacional e social
- Fates - destinado à assisténcià aos sócios, empregados da cooperativa e scus dependentes, com:
a) o mínimo de 5% (cinco por cento) das sobras
do exercício;
b) o resultado positivo dos neg6cios mencionados
nos artigos 55 e 56;
c) dotação orçamentária quando fixada pela assembléia geral.
,§ l' Os estatutos poderão criar oufros fundos ou
reservas, inclusive de equalização, prevendo a sua formação, finalidade, aplicação e liquidação.
§ 2' Anualmente, a administração da cooperativa
,apresentará ã assembléia geral o plano de aplicação
dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educa·
cional e Social.

CAPíTULOV'
Dos Livros

CAPÍTULO VIII
Dos Sócios

Art. 11. A cooperativa deverá possuir os seguintes
livros:
I - de matrícula;
H - de presença dos sócios às assembléias gerais;
III - de atas das assembléias gerais;
IV - de atas dos órgãos de administração;

Art. 18. É livre o ingresso em cooperativa, aten·
didos os requisitos legais e estatutários.
§ l' As pessoas relativamente incapazes, legalmente assistidas, e as absolutamente incapazes, por autorização judicial a seus representantes legais, poderão associar-se a cooperativa.
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§ 2' Na cooperativa-escola é livre o ingresso de menores em relação aos quais não haja proibição de trabalho.
§ 3" Os estatutos poderão permitir o ingresso ou
permanência na cooperativa de agente de comércio desde que não opere em todos os campos econômicos ou
exerça todas as atividades da sociedade.
§ 4' Nas cooperativas de eletrificação, irrigação e
telecomunicações, poderá ingressar pessoa jurídica que
se localize na respectiva área de operações.
§ 5" O ingresso ou permanência de s6cios poderão
ser restritos àqueles que estejam vinculados a uma ou
mais entidades, ou empresas, cujos empregados ou funcionários ativos ou inativos, sejam os únicos que tenham
requisitos estatutários para associar-se à cooperativa.
§ 6' O s6cio que for eleito diretor de cooperativa
constituída exclusivamente de empregados ou funcionários de uma ou mais entidades ou empresas gozará
das garantias asseguradas dos dirigentes sindicais pelo
art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n' 5.452, de l' de maio de 1943).
§ 7' Caberá recurso para a assembléia geral da dec:isão do 6rgão de administração que indeferir pedido
de admissão.
Art. 19. A admissão do sócio se efetiva ap6s a aprovação de seu pedido de ingresso pelo 6rgão de administração ou pela assembléia geral (art. 18, § 7') e se compiementa pela subscrição das quotas-partes do capital
social e sua assinatura no livro ou ficha de matrícula.
Art. 20. Qualquer que seja o tipo de cooperativa,
não existe vínculo empregatício entre ela e seu s6cio.
Parágrafo único. O s6cio que, além da relação societária, estabelecer relação empregatícia com a cooperativa, perde o direito de participar da votação das matérias referidas no art. 28, I e IX e de ser votado para
os cargos de administração e fiscalização, até que sejam
aprovadas as contas do exercício em que deixou o cargo,
ressalvado o disposto no artigo 26.
Art. 21. Dá-se a perda da qualidade de sócio pela:
I ~ demissão voluntária, que será negada somente
se a cooperativa estiver em liquidação;
11- exclusão;
III - eliminação;
§ l' A exclusão do s6cio será efetivada pelo órgão
de administração após a verificação de um dos seguintes
casos:
I ~,morte da pessoa física;
11- incapacidade civil não suprida;
III - extinção da pessoa jurídica;
IV - perda dos requisitos estatutários de ingresso
ou permanência na cooperativa.
§ 2' No caso de morte de s6cio, constará do Livro
de Matrícula o nome do inventariante.
§ 3' A eliminação, no caso de inflação legal ou estatutária, só poderá ser aplicada pelo 6I:gão competente
depois do s6cio apresentar defesa ou se caracterizar
sua revelia.
§ 4' De eliminação caberá recurso, com efeito suspensivo, para a assembléia geral dentro de U (quinze)
dias a contar do recebimento da comunicação.
§ 5' A impugnação judicial da eliminação somentc
será possível depois de decidido o recurso previsto no
parágrafo anterior.
Art. 22. A suspensão dos direitos do sócio ocorrerá
exclusivamen_ a seu pedido.
Art. 23. A responsabilidade do sócio para com terceiros, por compromisso da sociedade, s6 poderá ser
invocada depois de judicialmente exigida a da cooperativa (arts. 2', n' 11 e 46).
Parágrafo único. No caso de perda de qualidade
de s6cio, essa responsabilidade perdurará até a aprovação das contas do respectivo exercício.
Art. 24. Sem prejuízo da participação nos resultados operacionais do exercício, o sócio, quando da perda
dessa qualidade, ou seus sucessores, terão direito exclusivamente à restituição do valor das quotas-partes integralizadas, com o valor corrigido, se assim dispuserem
os estatutos.
Parágrafo único. Os estatutos sociais deverão fixar
formas a prazos de restituição das quotas-partes no intoito de garantir a continuidade do empreendimento
cooperativo.
Art. 25. É proibido às cooperativas:
I - remunerar o agenciamento de sócio;
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11 - cobrar prêmio, ágio ou jóia de novos sócios;
UI - estabelecer restrições de qualquer espécie ao
livre exercício dos direitos sociais, ressalvado o disposto
nesta lei.
Art. 26. A associação ou a participação dos empregados na gestão ou nos resultados da cooperativa poderão ser estabelecidas estatutariamcntc.
CAPiTULO IX
Da Assembléia Geral

Art. 27. A assembléia geral, convocada e instalada
de acordo com esta lei e Oi estatutos, tem poderes para
decidir os negócios relativos aos objetos s~iais da cooperativa e suas decisões obrigam todos os sócios, ainda
que discordantes ou ausentes.
Parágrafo único. A assembléia geral poderá tomar
conhecimento e debater qualquer matéria, mas apenas
a que constar especificamente do edital de convocação
deverá ser objeto de deliberação.
Art. 28. Compete privativamente à assembléia gerai:
I - tomar as contas dos administradores, deliberar
sobre o balanço geral, a demonstração da conta de sobras e perdas ese pronunciar sobre o relatório, o parecer
do conselho fiscal e dos auditores independentes, se
houver;
U ~ deliberar a respeito da destinação das sobras
apuradas ou da forma de cobertura das perdas e prejuízos, observado o disposto nos artigos 59 a 62;
lU - determinar, na falta de previsão estatutária,
se o valor da correção monetária do capital social será
incorporado, na proporção devida à conta do capital
integralizado dos sócios, ou lançado em reserva apropriada;
IV - eleger os membros dos órgãos de administração
e fiscalização e fixar o valor da compensação pelos serviços prestados à cooperativa, vedada sua vinculação,
por qualquer forma, à participação nas sobras do exercício;
V - decidir sobre a integralização das quotas-partes
mediante incorporação de bens previamente avaliados;
VI - julgar recurso contra o ato que recusou o pedido
de admissão e o que decretou a perda da qualidade
de sócio por eliminação;
VII - autorizar a oneração ou alienação de bens
im6veis;
VUI - deliberar sobre a reforma dos estatutos, fusão, incorporação, desmembramento, alteração do objeto social, morat6ria, operações com não sócios, participação em sociedades não cooperativas, dissolução voluntária e liquidação da cooperativa;
IX - destituir membros dos órgãos de administJ;ação
e fiscalização e, se for afetada a regularidade da administração ou fiscalização da cooperativa, designar administradores ou conselheiros provis6rios, até a posse dos
novos, que se dará imediatamente após a proclamação
dos resultados da eleição realizada até 40 (quarenta)
dias contados da data da destituição.
§ l' Os documentos relativos aos assuntos a serem
deliberadas pela assembléia geral estarão à disposição
dos sécios pelo menos 10 (dez) dias antes de assembléia
geral.
§ 2' Qualquer sócio poderá pedir, às suas expensas,
cópias dos documentos referidos no parágrafo anterior.
Art. 29. Anualmente, nos 3 (três) pnmeiros meses
seguintes ao término do exercício social, a assembléia
geral se reunirá para deliberar sobre os assuntos relacionados nos números I a 111 ou, havendo eleição, I a
IV do artigo anterior, sem prejuízo de outros que consl
tem do edital de convocação.

Art. 30. A convocação da assembléia geral será feita:
I - pelo presidente, !!-pós deliberllção do órgão de
administração, por maioria simples, ressalvados os casos de' convocação obrigat6ria;
11 - pelo 6rgão de administração competente, na
forma dos estatutos;
UI -por sócios, cujo número será estabelecido pelos
estatutos, quando o órgão de administração não aten-
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der, no prazo de 15 (quinze) dias, pedido funda'mentado
de convocação, com indicação das matérias a serem
tratadas;
.
IV - pelo conselho fiscal, após deGberação da maioria simples de seus integrantes, sempre que surgirem
motivos graves e urgentes;
V - por qualquer sócio, quando o presidente do
órgão de administração retardar por mais de 30 (trinta)
dias a convocação prevista no artigo anterior;
VI - pelo órgão de administração da central, federação ou confederação, da qual faça parte a cooperativa,
desde que haja previsão desta convocação nos estatutos
da entidade de grau superior e tenha havido solicitação
formal não atendida, dentro de 30 (trinta) dias, pelo
órgão de administração da filiada.
VII - pelo órgão local de representação do sistema
cooperativista nacional na forma e nos casos previstos
nesta lei.
Art. 31. A assembléia geral será convocada com
antecedência mínima de 10 (dez) dias, exceto no caso
de eleições (art. 41, n' I), medioote edital afixado na
sede e em outros locais previstos nos estatutos e publicado em jornal de circulação na área de atuação da
cooperativa.
Parágrafo único. O edital, sob pena de anulabilidade
da assembléia, conterá:
I - designação do local, dia e hora datlssembléia,
11 - o número de sócios após a votar existentes na
data da convocação;
lU - a ml!-téria objeto de deliberação, que, no tl{SO
de reforma estatutária, mencionará os dispositivos a
serem objeto de deliberação.
Art. 32. Nas cooperativas singulares, cada sócio terá direito apenas a 1 (um) voto, que poderá ser exercido
por seu cônjuge ou filho, desde que credenciado na
forma dos estatutos.
§ l' O sócio relativa ou absolutamente incapazes
serão assistidos ou represenftldos por seus pais, tutores.
ou curadores.
§ 2' O voto será obrigatoria~nte secreto nas eleições para os membros dos 6rgãos de administração c
fiscalização.
Art. 33. Os estatutos da cooperativa deverão prever formas de organização de seus quadr-os de s6cios,
de modo a permitir a efetivação de um elo.df; ligação
entre eles, a administração e a fiscalização, contribuindo
para o processo decisório administrativo e assémblear
e o planejamento del1lpcrático, respeitados o~princípios
desta lei.
.
Art. 34. Na asseinbléia geral de coopefativa centrai, federação ou confederação de cooperativas, salvo
disposição diversa de seus estatlltos, a representação
será feita pelos presidentes das 'cooperativas filiadas
ou seus substitutos, mediante credenciamento.
Parágrafo único. O conjunto de pessoas físicas s6cias da cooperativa central ou federação de cooperativas, terá direito apenas a 1 (um) voto.
Art. 35. A assembléia geral será diti,gida por mesa
formada pela adminisrração da cooperativa ou compostas por quem a convocou, salvo disposiçãQ dil'lersa
dos estatutos.
Art. 36. As deliberações da assembléia geral, 0lllAsos os estatutos serão tomadas, no mínimo, por maiorà
simples de voto dos sócios presentes, não se computando os nulos e em branco.
Parágrafo único. Nos casos do art.. 28, n' VIII, as
deliberações serão tomadas com a aprovação, no mínimo de 2/3 -(dois terços) dOs presentes.

Art. 36. ~ proibido o '\lOto:
I - do sócio que tenha ingressado na cooperativa
após a publicação do edital de convocação;
II - dos administradores, fiscais e empregados (art.
20, parágrafo único e 26), relativamente à~ maMis
enumeradas no art. 28, n'" I e IV, segunda panJ e
IX'
do sócio que, a critério da assembléia georal,
tenha interesse individual no resultado da ~liberaçio:
Art. 38. A ata será lavrada no Iivro-próprio, assinada pelos membros da mesa, por U!ll6 comissão designada pela assembléia e, facultativaMente, por qualquer
dos s6cios prcséntC6.
Art. 39. A aprovação sem reS6rVa do balanço geral
e contas dos órgão~ de administr~ão e_e~ lie respDMilbilidade os administradores E fiscais, ressalvados
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os. casos de erro, dolo, fraude, simulação ou infração
da lei ou dos estatutos.
Art. 40. Qualquer sócio poderá propor judicialmente a anulação de deliberação assemblear contrária
à lei ou aos estatutos ou viciada por erro, dolo, fraude
ou simulação, desde que o façam em 2 (dois) anos da
data da deliberação. sob pena de decair do direito.
Art. 41. os estatutos definirão o processo de eleições dos órgãos de administração e de fiscalização, observados os seguintes requisitos:
I - convocação da assembléia geral com o mínimo
de 20 (vinte) dias de antecedência;
II - comissão eleitoral para dirigir e controlar o
pleito;
.
UI - registro prévio e publicidade de candidaturas;
IV - desvinculação de candidaturas para os órgãos
de administração e fiscalização;
V - distribuição de urnas na sede e em locais de
fácil acesso aos sócios, salvo no caso de candidatura
única;
VI - proibição do exercício ele voto por correspondência.
CAPÍTULO X
Dos Órgãos de Administração

Art. 42. A administração da cooperativa competirá
a um ou mais órgãos definidos nos estatutos, respeitando o seguinte:
l-somente sócios, pessoas físicas, poderão ser eleitos;
II - prazo de gestão não superior a 4 (quatro) anos;
III - posse de seus membros em prazo não superior
a 30 (trinta) dias da data da eleição.
§ l' A ata da assembléia geral que eleger administradores conterá a qnalificação dc cada um, o prazo
da gestão e será arquivada por extrato ou integralmente
na Junta Comercial.
§ 2' São inelegíveis os sócio osque estabelecerem
relação empregatícia com a cooperativa (arts. 20, parágrafo único e 26), o agente de'comércio e o administrador de pessoa jurídica que operem em um dos campos
econômicos ou exerçam uma das atividades da sociedade e seus respectivos cônjuges, bem como as pessoas
impedidas por lei, os condenados por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculado
ou contra a economi!\{lopular, a fé pública ou a propriedade.
§ 3' O cônjuge, ascendentes, descendentes e colaterais até o 3' (terceiro) grau, por consangüinidade ou
afinidade, não podem compor os órgãos da administração.
§ 4' Além das demais sanções legais por violação
de dispositivo constante dos dois parágrafos anteriores,
responderá o infrator com a devolução dos valores recebidos a título de compensação por serviços prestados
à cooperativa corrigidos monetariamente e acrescidos
de juros moratórios.
Art. 43. No caso da vecênicia de todos os cargos.
o conselho fiscal assumirá a administração da cooperativa até a posse dos novos administradores, que se
dará imediatamente após a proclamação dos resultados
da eleição pOl'ele convocada e realizada em 40 (quarenta) dias contados da data da vacância.
Parágrafo único. Na falta de convocação da assembléia geral pelo conselho fiscal, o direito de convocação
caberá a qualquer sócio.
Art. 44. Ao' administrador é especialmente vedado:
l-praticar ato de Iiberalida,dc à custa da cooperativa;
II - sem autorização da assembléia geral. tomar por
empréstimo recursos ou bens da sociedade, ou usar,
em proveito próprio ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito; salvo em decorrência de atos cooperativos praticados entre ele e a cooperativa;
llI-receberde sócios ou de terceiros qualquer benefício direta ou indiretamente em função de exercício
de seu cargo;
_
IV - participar ou influir em delibcração sobre assuntos em que tenha interesse pessoal. cumprindo-lhe
declarar os motivos de seu impedimento;
V - operar em qualquer dos campos econômicos
da cooperatÍl'a ou exercer atividades por ela desempenhadas;
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VI - fornecer, sob qualquer pretexto, ainda que
mediante tomada de preços ou concorrência, bens ou
serviços â sociedade. exceto aqueles referentes aos atos
cooperativos praticado~ entre ele e a cooperativa..
Parágrafo único. A proibição a que se refere o item
VI, salvo deliberação da assembléia geral. estende-se
aos cônjuges. ascendentes, descendentes e colaterais
até o 3" (terceiro) grau civil, por consangüinidade ou
afinidade dos membros do órgão de administração.
Art. 45. A cooperativa, somente mediante deliberação da assembléia geral, promoverá a ação de responsabilidade civil contra o administrador que tenha causado prejuízos ao seu patrimônio.
§ [,' Qualquer sócio poderá promover a ação se ela
não for proposta no prazo de 3 (tres) meses da deliberação da assembléia geral.
§ 2'· Os resultados da ação proposta por sócio deferem-se à cooperativa, mas esta deverá indenizá-lo, até
O limite daqucles resultados. de todas as despesas judiciais.
Art. 46. O administrador não é pessoalmentc responsável pelas obrigações que contrair em nome da
cooperativa e em virtude de ato regular, de gestão,
respondendo, porém, pelos prejuízos que causar quando proceder:
I - com violação da lei ou dos estatutos;
II - dentro de suas atribuiçoes ou poderes, com
.culpa ou dolo.
§ l' O administrador não é responsável pelos atos
ilícitos de outros administradores, salvo se com eles
for coniveí\te ou se, deles tendo conhecimento, deixar
de agir para impedir sua prática. Exime-se da responsabilidade do administrador dissidente .que faça consignar
sua divergência em ata de reunião do órgão de administração, ou, não sendo possível, dela dê'çiência imediata
e por escrito ao órgão de administração. ao consclho
fiscal ou à assembléia geral.
§ 2" A cooperativa responderá pelos atos a que se
refere o n9 II deste artigo se os houver ratificado ou
deles logrado proveito.
Art. 47. Os componentes dos órgãos de administração, bem como os liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas para efeito de
responsabilidade criminal.
CAPÍTULO XI
Do Conselho Fiscal
Art. 48. A administração da cooperativa será fiscalizada por um conselho fiscal. oonstituído de 3 (três)
ou mais membros efetivos e igual número de suplentes.
todos sócios, pessoas físicas, cujo mandato scrá. no
máximo de 3 (três) anos.
Parágrafo único. Havendo impossibilidade ou dificuldade na composição dos órgãos de administração
e fiscalização. a cooperativa de reduzido número de
sócio poderá deixar de eleger membro suplente do conselho fiscal.
Art. 49. O Conselho Fiscal poderá, se houver possibilidade financeira, valer-se dos serviços e auditoria
e consultoria.
Art. 50. Os membros do conselho fiscal respondem
pelos danos resultantes, de omissão no cumprimento
de seus deveres, de violação da lei ou dos estatutos
e dos atos praticados com culpa ou dolo, aplicandose-lhes o disposto no art. 47.
Art. 51. Não podem fazer parte do conselho fiscal,
além dos inelegíveis enumerados no art. 42, § 2'. o
cônjuge, ascendentcs, descendentes e colaterais até o
3' (terceiro) grau, por consangüinidade ou afinidade,
dos administradores e membros do conselho fiscal.
Parágrafo único. O sócio não pode exercer cumulativamente cargos nos órgãos de administração e fiscalização.
CAPÍTULO XII
Do Sistema Operacional das Cooperativas
SEÇÃO I

Do Ato Cooperativo
Art. 52. Ato cooperativo é aquele praticado entre
a cooperativa e seu sócio ou entre cooperativas associa·
das, na realização de trabalho. serviços ou operações que constituem o objeto social.
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§ ['/ O ato cooperativo não é operação de mercado
nem contrato de compra e vende de produto. merC2daria ou prestação de serviços.
§ 2' Equipara-se ao ato coopcrativo:
I - a atividade de gestão de seus sócios adminis·
tradores e fiscais;
11 - os negócios auxiliares estritamente indispensáveis à consecução dos objetivos sociais.

SEÇÃO II
Das Operações da Cooperativa
Art. 53. A cooperativa que se dcdicar. à venda em
comum poderá registrar-se como armazém geral e. nessa qualidade, expedir conhecimentos de depósito[' e
warrants para 05 produtos conservados em seus armazéns próprios ou arrcndados. sem prejuízo de emissão
de outros títulos decorrentes de suas atividades.
§ 1'1 Para efeito deste artigo. os annazêus daeooperativa se equiparam aos armazêns gerais, com as prerrogativas e obrigações destes, ficando os componentes
da administração responsável, pessoal e solidariamente,
pela boa guarda e conservação dos produtos vinculados,
respondendo civil e criminalmente pelas declarações
constantes dos títulos emitidos. como também por qualquer ação ou omissão que acarrete o desvio, deterioração ou perda dos produtos.
§ 2' Observado o disposto no parágrafo anterior.
as cooperativas poderão operar unidade de armazenamento, embalagem e frigorificação, bem como armazéns gerais alfandegados, nos termos da legislação especial.
Art. 54. Salvo disposição em contrário dos estatutos, a entrega da produção do sócio à cooperativa significa a outorga de plenos poderes para a sua livrc disposição, inclusive para gravã-la e dá-la em garantia de
operações de crédito.
Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, o disposto no caput deste artigo à promessa de prcstaç;lo
de serviços a terceiros. contratada pelas cooperativas.
Art. 55. Respeitado o seu objeto social, a cooperativa poderá adquirir produtos de pessoas estranhas
ao seu quadro social ou a elas fornecer bens e serviços
desde que não ultrapassem 50 (cinquenta por cento)
da quantidade recebida de seus próprios sócios ou a
eles fornecidas no exercício social anterior (art. 62).
Parágrafo único. Não prevalecerá o limite fixado
neste artigo quando a assembléia geral autorizar operações que:
I - resultem de ~olicitações de órgão~ gnvernamcntais;
II - visem à utilização de instalações ociosas:
UI - objetivem o cumprimento de contratos.
Art. 56. A cooperativa somente participará de sociedades não cooperativas se estas forem de responsabilidade limitada ao capital subscrito e quando a participação visar ao atendimento de objetivos acessórios OI!
complementares.
Art. 57. Nas licitações públicas de que participarem cooperativas, as exigências de capital social mínimo
serão obrigatoriamente substituídas, quanto a elas. pOI'
verificação dos mesmos quantitativos em relação ao patrimônio líquido.

SEÇÃO 111
Das Despesas, Sobras, Perdas e Prejuízos
Art. 58. As despesas da cooperativa serão cobertas
sócios mediante rateio na prop<3rção direta da
fruição de serviços. .
Parágrafo único. A cooperativa poderá. para melhor atender a eqüanimidade dc cobertura das despesas
da sociedade, estabelecer:
I - rateio, em partes iguais. das despesas gerais da
sociedade entre todos os sócios. quer tenham ou não.
no exercício, usufruído dos serviços por ela prestados,
conforme definidas nos estatutos;
II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os sócios que tenham usufruídos dos serviços durante
o exercício, das obras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.
Art. 59. Do resultado apurado no exercício ,enio
deduzidas, na ordem indicada, as percentagens destinadas à reserva legal. ao fundo de assistência técnica.
~los
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educacional e social, às demais reservas e fundos, construindo o restante das obras.
Art. 60. As parcelas relativas ao juros das quotaspartes e as sobras líquidas. poderão ser incorporadas,
no todo ou em parte. a critério da assembléia geral,
ao capital dos sócios ou destinadas à formação do capital
rotativo, observado o disposto no arl. 16.
Parágrafo único. Somente quando previsto nos estatutos e mediante decisão da assembléia geral, as parcelas referidas neste artigo poderão ser incorporadas,
no todo ou em parte, à reserva legal ou a outras reservas
ou fundos.
Arl. 61. As perdas e prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos sucessivamente com recursos da reserva legal ou de reservas próprias, quando
existentes e, se insuficientes estes, contabilizados em
conta especial para, sua absorção pelas sobras dos exercícios subseqüentes, ou mediante rateio entre os sócios
na razão direta dos serviços usufruídos, e a forma de
seu pagamento será estabelecida pela assembléia geral.
Art. 62. Os resultados positivos obtidos pela cooperativa nas operações de que trata o arl. 55 estarão
sujeitos ao imposto de renda e os lucros ou dividendos,
decorrentes das participações referidas no art. 56, somente serão considerados na determinação do resultado
tributável da cooperativa quando não tributadas na viagem.
CAPÍTULO XIII
Do Exercício' Social e Demonstrações Contábeis
SEÇÃO I
Do Exercício Social
Art. 63. O exercício social terá duração de um ano
e a data do término será fixada nos estatutos.
Parágrafo único. Na constituição dà cooperativa,
nos casos de alteração estatutária e quando houver motivo justificado, o exercício social poderá ter duração
diversa.
SEÇÃO II
Das Demonstrações Contábeis
Art. 64. Ao fim de cada exercício social, a administração fará elaborar, com base na escrituração da cooperativa, as seguintes demonstrações contábeis que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio social
e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração das sobras, perdas e prejuízos;
III - demonstração das sobras, perdas e prejuízos
acumulados;
IV - demonstraç~o das origens e aplicações de recursos;
V - demonstração das mutações patrimOlliais;
VI - notas explicativas.
CAPÍTULO XIV
Da Fnnçâo Incorporação e Desmembramento
Art. 65. Pela fusão, duas ou mais cooperativas se
unem para formar sociedade nova, que lhe sucederá
em todos os direitos e obrigações.
Ar!. 66. Manifestado o interesse pela fusão em assembléia geral de cada cooperativa, indicarão um ou
mais representantes para integrar comissão mista que
providenciará:
I - o levaraento patrimonial e balanço geral das
cooperativas;
H - o plano de distribuição das quotas-partes e de
destinação das reservas e fundos;
III - a elaboração do projeto dos estatutos da nova
cooperativa;
Parágrafo único. A comissão apresentará relatório
contendo os elementos enumerados neste ar'tigo.
Arl. 67. O relatório da comissão mista será submetido à aprovação da assembléia geral de cada cooperativa, depois do que, em assembléia geral conjunta,
decidir-se-á sobre a constituição de nova sociedade, procedendo-se à eleição dos administradores e conselheiros
fiscais.
Arl. 68. Pela incorporação, a cooperativa absorve
o patrimônio, recebe os sócios, assume as obrigações
e se investe nos direitos de uma ou mais cooperativas.
Parágrafo único. Excetuado o seu n' lI, aplica-se
á incorpora'ção o disposto no art. 66.
Art. 69. O relatório da comissão mista será submetido à aprovação de assembléia geral de cada coope-
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rativa, depois do que. em assembléia geral conjunta,
decidir-se-á sobre a incorporação.
Parágrafo único. Aprovada a incorporação, extingue-se a cooperativa incorporada (arl. 100), competindo à incorporadora promover o arquivamento e a
publicação dos atos de incorporação.
Art. 70. A cooperativa poderá desmembrar-se em
tantas quantas forem necessárias para atender os inte·
resses de seus sócios, podendo uma das novas cooperativas ser constituída como cooperativa central ou federação de cooperativas, aplicando-se, no que couber.
o disposto neste capítulo.
Arl. 71. Nos casos de fusão e desmembramento.
aplica-se o disposto nos ar!. 8" e 9'
CAPÍTULO XV
Da Moratória
Arl. 72. A moratória é preventiva ou suspensiva,
conforme for pedido em juízo antes ou depois da declaração judicial de insolvência.
ArI. 73. A moratória suspensiva poderá ser reque'
rida em qualquer fase da liquidação.
Arl. 74. A moratória poderá ser requerida ao juiz
e por este decretada, uma vez provados os seguintes
requisitos:
I - atividade da cooperativa há mais de 2 (dois) anos;
II - ativo superior a mais de 50% (cinqüenta por
cento) do passivo quirográfico;
lU - cumprimento das obrigações perante o órgão
representativo do sistema.;
IV - estatutos sociais regularmente registrados;
V - último balanço e, caso passados três meses do
seu levantamento, outro especial com demonstração
da conta de sobras e perdas, inventário dos bens, relação
de dívidas ativas com a natureza e importância dos créditos, lista nominativa de todos os credores, com seus.
respectivos créditos e domicílios.
Parágrafo único. No deferimento do pedido de moratória o juiz deverá nortear-se pela importância social
da cooperativa.
Arl. 75. A cooperativa, no seu período, oferecerá
aos credores quirográficos, por saldo de seus créditos,
o pagamento mínimos de:
I·- 35% se for a vista;
H - 50%, se for a prazo, o qual não poderá exceder
de 2 (dois) anos, pagáveis 2 (dois) quintos no primeiró
ano.
Arl. 76. Deferido o pedido de moratória, o juiz:
I - mandará expedir edital de que constem o resumo
do pedido e a íntegra da decisão, para publicação única
no órgão oficial e em jornal de grande circulação;
H - ordenará a suspensão de execuções contra a cooperativa;
IH - decretará o 'vencimento antecipado de todos
os créditos;
IV -fixará prazo máximo de 20 (vinte) dias para
os credores habilitarem os créditos;
V - nomeará o comissário;
VI - fixará prazo de 30 (trinta) dias para que a cooperativa junte ata da assembléia geral que ratificou o
pedido de moratória;
VH - marcará prazo para que a cooperativa tome
efetiva a garantia porventura oferecida.
Art. 77. O comissário prestará compromisso de
bem e fielmente desempenbar os deveres que a lei lhe
impõe e entregar, no mesmo ato, a declaração de seu
crédito, se credor.
Art. 78. A cooperativa, durante o prpcesso de moratória, conservará a administração dos seus bens e continuará no exercício das suas atividades, sob fiscalização
do comissário.
Arl. 79. A moratória concedida obriga todos os
credores, admitidos ou não ao passivo, residentes no
País ou fora dele, ausentes ou embargantes.
§ l' Se a cooperativa recusar o cumprimento da
moratória a credor quirografário que não se habilitou,
pode este acion.á-Ia pela ação que couber ao seu título,
para haver a importância total da percentagem da mora·
tória.
§ 2' O credor quirografário excluído, mas cujo crédito tenha sido recbnhecido pela cooperativa, pode exigir o pagamento' da percentagem da moratória, depois
de terem sido pagos todos os credores habilitados.
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Art. 80. A moratórÍa não produz novação. não desonera os coobrigados com a cooperativa, nem seus
avalistas ou fiadores e os responsáveis por via de regresso ..
Art. 81. O indeferimento ou rescisão da moratória
implicará a dissolução da cooperativa.
Art. 82. No processo de moratória, os créditos habilitados vencerão juros pactuados ou legais até seu
depósito ou pagamento.
Art. 83. A moratória não resolve os contratos bilaterai.s, que continuam sujeitos às normas de direito comum.
Art. 84. Enquanto a moratória não for por sentença julgada cumprida, a cooperativa não pode, sem prévia autorização do juiz, ouvido o representante do Ministério Público e o comissário. alienar ou onerar seus
bens imóveis ou outros sujeitos a cláusula da moratória,
assim como não poderá, sem o consentimento expresso
de todos os 'credores admitidos e sujeitos aos efeitos
da moratória, vender ou transferir seus estabelecimentos produtivos.
Parágrafo único. A infringência do disposto neste
artigo somente implicará a ineficácia do ato na hipótese
de rescisão da moratória.
Art. 85. O prazo para cumprimento da moratória
inicia-se na data do trânsito em julgado da sentença
que a decreta.
Ali. 86. Pagos os credores e satisfeitas as demais
obrigações da cooperativa, o juiz, à reqqerimento dela,
julgará por sentença éumprida a moratófia.
Art. 87. Aplica-se aos pedidm de moratória cooperativa as disposições referentes à concordata preventiva
ou suspensiva, naquilo que não colidirem com os dispositivos desta lei.
CAPÍTULO XVI
Da Dissolução, Liquidação e Extinção
SEÇÃO I
Da Dissolução
Art. 88. Dissolve-se a sociedade cooperativa:
I -,por deliberação da assembléia geral, salvo se os
sócios, em número mínimo exigido por esta lei, assegurarem sua continuidade;
H - pela alteração de sua forma jurídica;
III - pela redução do número mínimo de sócios abaixo do mínimo previsto nesta lei se, até a assembléia
geral subseqüente, realizada em prazo inferior a 6 (seis)
meses, não for ele restabelecido;
IV - pelo des~tendimento reiterado das prescrições
legais, na forma do disposto nesta lei;
V - por decisão judicial de insolvência.
Arl. 89. A sociedade cooperativa dissolvida conserva a personalidade jurídica, durante o processo de
liquidação até a extinção (arl. 96).
Arl. 90. Podem requerer a dissolução judicial da
sociedade:
I - qualquer sócio na bipótese do n' 11 do art. 88;
H - o órgão de representação do sistema, no caso
do n' IV do art. 88;
JH - o credor da cooperativa, no caso da insolvência
decretada em processo judicial.
SEÇÃO 11
Da Liquidação
Art. 91. A assembléia geral que debilitar a dissolução nomeará o liquidante e Conselho Fiscal de 3 (três)
membros, todos sócios, podendo substituí-los a qualquer tempo.
Art, 92. Na dissolução judicial, caberá ao juiz nomear o liquidante, que será sócio da cooperativa ou
pessoa sugerida, em lista tríplice, pelo órgão estaduai
de representação.
Art. 93. O liquidante terá todos os poderes e responsabilidades de administrador. competi1.1do-lhe repres~ntar a cooperativa, ativa e passivamente, podendo
pratICar os atos necessários à realização do ativo e paga·
menta do pàssivo.
Parágrafo único. Sem expressar autorização da assembléia geral, o liquidante não poderá contrair empréstimos, gravar bens móveis, nem prosseguir na atividade social.
Art. 94. São obrigações do liquidante:
I - arquivar, na Junta Comercial, a ata da assembléia
.
geral que deliberou a liquidação:
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11 - arrecadar os bens, livros e documentos da cooperativa, onde quer que estejam;
.
III - convocar os credores e devedores e promover
o levantamento dos créditos e débitos da cooperativa;
IV - proceder nos 30 (trinta) dias seguintes ao dc
sua investidura e com a assistência, sempre quc possível,
dos administradores, ao levantamento do inventário e
balanço geral;
V - realizar o ativo social e saldar o passivo;
VI - exigir dos sócios a integralização das quotas
partes não realizadas, quanto o ativo não bastar para
a soluçáo do passivo;
VII - entregar o saldo da reserva legal c do fundo
de assistência técnica, educacional e social ao scu beneficiário, observadas as seguintes regras:
a) nas liquidações de cooperativa singular, os saldos
serão destinados ao órgão estadual de representação,
para atividades educacionais;
b) nas liquidações de cooperativa central, federação
ou confederação de cooperativas, seus respectivos vaIares se integrarão em idênticas contas das cooperativas
associadas, na forma dos estatutos.
VIII - reembolsar os sócios do valor de suas quotas
- partes integralizadas;
IX - destinar o remanescente ao órgão estadual de
representação, para atividades educacionais;
X- convocar a assembléia geral cada 6 (seis) meses
ou sempre que necessário, para apresentar relatório
e balanço do estado da liquidação e prestar contas dos
atos praticados durante o período anterior;
XI - remeter ao juiz, de 6 (seis) meses, o relat6rio
e balanço do estado de liqüidação;
XII - submeter à assembléia geral, finda a liquidação, o relat6rio e as contas finais;
XIII - remeter o juiz, para homologação, o relat6rio
e as contas finais;
XIV - arquivar na Junta Comercial a ata da assembléia geral que houver encerrado a liquidação e, sendo
ela judicial, a sentença de homologação e publicar a
notícia do arquivamento.
Art. 95. Respeitados os créditos preferenciais, o liquidante poderá pagar proporcionalmente as dívidas
vencidas e vincendas.

SEÇÃO III
Da Extinção

Art. 96. Extingue-se a cooperativa pela publicação
do arquivamento da ata de encerramcnto da liquidação
ou da sentença de homologação, da fusão e da incorporação.
Parágrafo único. Enquanto não for extinta a cooperativa, a assembléia geral poderá deliberar a cessação
do estado de liquidação mediante rcposição da sociedade em sua vida normal.
CAPÍTULO XVII
Da Representação do Sistema Cooperativista

Art. 97. A representação do sistema cooperativista
nacional cabe à Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, sociedade civil sem finalidade lucrativa,
com sede na capital federal, reestruturada de acordo
com o disposto nesta lei, competindo-lhe precipuamente:
I - zelar pela observância desta lei;
II - promover a i*egração cooperativista;
lU - exercer prerrogativas sindicais;
IV - propor aos poderes constituídos projetos que
contribuam para a promoção do cooperativismo e solução de problemas econômicos e sociais;
V - desenvolver atividades destinadas' à difusão e
fortalecimento do cooperativismo;
VI - coordenar e orientar o movimento cooperativista nacional;
VII - representar e defender os interesses do sistema
cooperativista junto aos poderes constituídos;
VIII-impetrar mandado de segurança coletivo, nos
termos do disposto no art. 5', n" LXIX e LXX, alí!leaS
b, da Constituição Federal;
IX - propor ações para coibir o uso indevido da
palavra "cooperativa" por sociedade que nãd esteja
sob o regime jurídico desta lei;
X - efetuar o registro e manter atualizado o cadastro
de todas as cooperativas;
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XI - manter serviços de assistência geral ao sistema
cooperativista, dispondo para esse fim de setores consultivos e departamentos especializados, de acordo com
os diversos ramos do cooperativismo;
XII - praticar os atos previstos no art. 8";
XIII - dirimir conflitos entre cooperativas quando
solicitada por todas as partes;
XIV - propor jndicialmentc a dissolução de cooperativa nos casos previsto nesta lei;
XV - orientar os interessados na criação de cooperativas;
XVI - editar livros e publicações sobre cooperativismo;
XVII - manter relações de illtegração com a~ntida
des congêneres do exterior e suas cooperativas;
XVIII - exercer outras atividades inerentes à sua
condição de órgão de representação, promoção e defesa
do sistema cooperativista.
Parágrafo único. Respeitadas a lei e as decisões da
assembléia geral, a Organização das Cooperativas Brasileiras poderá celebrar convênios com cooperativas
centrais, federações ou confederações de cooperativas,
para a prática de atos previstos neste artigo.
Art. 98. A Organização das Cooperativas Brasileiras é constituída de entidades, uma para cada Estado
e Distrito Federal, criadas com as mesmas características da organização nacional, cabendo-lhes, além das
prerrogativas da presente lei, a representação do Sistema Cooperativista nas respectivas unidades federativas,
-observadas normas e recomendações da organização
nacional.

Art. 99. Os estatutos da Organização das Coope·
rativas Brasileiras e das Organizações de Cooperativas
dos Estados e do Distrito Fcderal- OCE's, garantindo
a representação do movimento cooperatista, estabele·
cerão;
l-estrutura de administração e fiscalização, criando
os respectivos 6rgãos, forma de preenchimento dos cargos, duração dos mandatos, competência e deveres pr6prios e de seus membros.
11 - formalidades de convocação e qu6rum de instalação e deliberação das assembléias gerais e processo
eleitoral;
UI - representação ativa e passiva;
IV - processo de oneração e alienação de bens imóveis.
Art. 100. A assembléia geral da OCB será constituída de todas as coperativas e a das OCE's pelas cooperativas dos respectivos Estados ou do Distrito Federal,
com direito a voto.
Art. 101. No cumprimento de suas atribuições, a
Organização das Cooperativas Brasileiras e as Organi·
zações de Cooperativas dos Estados e do Distrito Federal convocarão suas assembléias gerais para a eleição
do Conselho Curador, com o mínimo de 3 (três) integrantes, sócios de cooperativa.
§ 1" O mandato dos conselheiros não coincidirá
com o dos diretores e não será permitida mais de uma
reeleição.
§ 2' Os Conselheiros, afora o caso de improbidade,
não poderão ser distituídos.
Art. 102. A cooperativa remeterá obrigatoriamente às Organizações de Cooperativas dos Estados e do
Distrito Federal, para fins de verificação do cumprimento das normas legais pelo Conselho Curador:
I - documentos relativos à constituição;
II - documentos assembleares de reforma estatutária;
IH - atas das assembléias gerais de prestação de
contas e de eleições;
IV - balanço e demonstrações contábeis do exercício;

V - atas das assembléias gerais que autorizaram
operações com não-s6cios e participação em sociedades
não cooperativas.
§ 1" No caso de verificação de irregularidades, o
Conselho Curador cientificará os administraciores, dando-lhes o prazo de 60 (sessenta) dias para saná-la.
§ 2" Inexistindo saneamento no prazo do parágrafo
anterior, competirá ao Conselho Curador cientificar o
Conselho Fiscal. fixando-lhes 30 (trinta) dias para tomada de providência.
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§ 3' Na omissão do Conselho Fiscal, a Organização
de Cooperativas convocará a assembléia geral da cooperativa, nos termos do artigo 30, n' VII.
§ 4' Se, decorridos 90 (noventa) dia!;, pcrsistirem
as irregularidades, terá a Organização de Cooperativas
legitimidade ativa para requerer a dissolução judicial
da cooperativa.
§ 5' Antes da medida referida no parágrafo anterior, será feita comunicação à cooperativa interessada,
que terá recurso, com efeito suspensivo, no prazo de
30 (trinta) dias, para o Conselho Curador da Organização das Cooperativas Brasileiras.
Art. 103. Fica mantidã a contribuição cooperativista, recolhida anualmente, no mês de abril, em favor
da Organização das Cooperativas Brasileiras.
§ l' Ficam as cooperativas excluídas da obrigação
de pagamento de contribuição sindical a qualquer outra
entidade.
§ 2' A contribuição cooperativista constitui-se de
importância correspondente a 0,2% (dois décimos por
cento) do valor do capital integralizado, fundos e reservas corrigidos e existentes no final dô exercício social
do ano anterior.
§ 3' Do montante arrecadado, a Organização dás
Cooperativas Brasileiras ficará com 30% (trinta por cento), entregando os restantes 70% (setenta por cento),
às Organizações de Cooperativas da unidade federativa
onde a contribuição foi arrecadada, no prato de 30
dias.

CAPíTULO XVIII
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 104. Fica mantido o Fundo Nacional de Cooperavismo criado pelo Decreto-Lei n' 59, de 21 de novembro de 1966.
Art. 105. Atendidas as deduções determinadas pela legislação específica, ás cooperativas ficará assegurada prioridade para o retebimSIto de seus créditos
de pessoas jurídicas que efetuem descontos na folha
de pagamento de seus empregados, s6cios de cooperativas.
Art. 106. Fica estabelecido o prazo de 12 (doze)
meses para que as cooperativas adaptem os estatutos
às disposições desta lei.
Art. 107. Esta lei.cntra em vigor na data da publicação, revogadas as leis n" 764, de 16 de dezembro de
1971 e 6.981, de 30 de março de 1982 e demais dispo·
sições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1989. - Carlos Cardinal.
LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMlSSÓES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULOU
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO!
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 segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido o certo, não amparado por habeas.corpus ou habeas.data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
lio Poder Público;
LXX - o mandado de segurança coletivo pode se!
impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso
Nacional:
h) organização sindical, entidade de classe ou asso'
ciação legalmente constituída c em funcionamehto há
pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus
membros 9U associados;
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DECRETO-LEI N' 5.452,
DE l' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

····························TíTüLO·y·..······..··..···..···.....
Da Organização Sindical
CAPÍTULO I
Da Instituição Sindical

..···..··..···..··..··..····sEçAo··yi·················..···..·...
'Dos Direitos dos Exercentes de Atividades
Ou ProfISSÕes e dos Sindicalizados

................................................... ....
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Art. 543. O empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne
impossível o desempenho das suas atribuições sindicais.
§ l' O empregado perderá o maudato se a trausferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita.
§ 2' Considera-se de licença não-remunerada, salvo
assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no
desempenho das funções a que se refere este artigo.
§ 3' É vedada a dispensa do empregado sindica.
Iizado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo da direção ou representação sindical, até
1 (um) ano após o final do seu mandato, caso seja
eleito, inclusive como suplente,. salvo se cometer falta
grave devidamente apurada no~ termos desta Consolidação.
§ 4' Considera-se cargo de direção ou representação sindical aquele cujo exercício ou indicação decorre
de eleição prevista em lei.
§ 5' Para os fins deste artigo, a entidade sindical
comunicará por escrito ã empresa, dentro de 24 (vinte
e quatro) horas, o dia e a hora do registro da candidatura
do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e
posse, fornecendo, outrossim, a este, comprovante no
mesmo sentido. O Ministério do Trabalho fará no mesmo prazo a comunicação no caso da designação referida
no final do § 4'.
.
§ 6' A empresa que, por qualquer modo, procurar
impedir que o empregado se associe a sindicato, organize associação profissional ou sindical ou exerça. os
direitos inerentes à condição de sindicalizado, fica sujeita à penalidade prevista na letra a do art. 553, sem
prejuízo da reparação a que tiver direito o empregado.

LEI N' 5.764
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971
Defme a política nacional de cooperativismo, ins.
titui o regime jurídico das sociedades cooperativas,
e dá outras providências.
CAPÍTULO I
Da Política Nacional de Cooperativismo
Art. l' Compreende-se como Política Nacional de
Cooperativismo, a atividade decorrente das iniciativas
ligadas ao sistema cooperativo, originárias de setor pú·
blico ou privado, isoladas ou coordenadas entre si, dese
que reconhecido seu interesse público. .
Art. 2' As atribuições do Governo Federal na coordenação e ao estímulo às atividades d~ cooperativismo
no território nacional serão exercidas na forma desta
Lei e das normas que'"sugirem em sua decorrência.
Parágrafo único. A ação do Poder Público se exercerá, principalmente, mediante prestação de assistência
técnica e de incentivos financeiros e creditórios especiais, necessários à criação, desenvolvimento e integração das entidades cooperativas.

CAPíTULO H
Das Sociedades· Cooperativas
Art. 3' Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribUir com bens ou serviços para o exercício de uma

atividade econÔmica, de proveito comum, sem objetivo
de lucro.
Art. 4' As cooperativas são sociedades de· pessoas,
com forma e natureza jurídica próprias, de natureza
civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar
serviços aos associados, distingüindo-se das demais sociedades pelas seguintes características:
I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de
serviço;
II - variabilidade do capital social representado por
quotas-partes;
UI -limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for
mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais;
IV -incensibilidade da quotas-partes do capital a
terceiros estranhos à sociedade;
V -singularidade dc voto, podendo as cooperativas
centrais, federações e confederações de cooperativas,
com exceção das que exerçam atividade de crédito, op, tar pelo critério da proporcionalidade;
, VI - quorum para o funcionamento e deliberação
da Assembléia Geral baseado no número de associados
e não no capital;
VH - retomo das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado,
salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral;
VIII - indivisibilidade dos fundos de Reservas e de
Assistência Técnica Educacional e Social;
IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;
X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa;
XI - ára de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação
de serviço.
CAPÍTULO IH
Do Objetivo e Classificação
Das Snciedades Cooperativas
Art. 5' As sociedades cooperativas poderão adotar
por objeto qualquer gênero de serviço, operaçáo ou
atividade, assegurando-se-lhes o direito exclusivo e exigindo-se-Ihes a obrigação do uso de expressão "cooperativa" em sua denominação.
Parágrafo único. É vedado às cooperativas o uso
da expressão "banco".
Art. 6' As sociedades cooperativas são consideradas:
I - singulares, as constituídas pelo número mínimo
de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo excepcionalmente
permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham
por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou ainda, aquelas sem fins
lucrativos;
II - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas de, no mínimo, 3 (três) singulares,
podendo excepcionalmente, admitir associados individuais;
IH - confederações de cooperativas, as constituídas,
pelo menos, de 3 (três) federações de cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes modalidades.
§ l' Os associados individuais das cooperativas centrais e federações de cooperativas serão inscritos no
Livro de Matrícula da sociedade e classificados em grupos, visando à transformação, no futuro,' em cooperativas singulares que a elas se filiarão.
§ 2' A exceção estabelecida no item Ir in fme, do
caput deste artigo não se aplica às centrais e federações
que exerçam atividades de crédito.
Art. 7' As cooperativas singulares se caraeterizam
pela prestação direta de serviços aos associados.
Art. 8' As. cooperativas centrais e federações de
cooperativas objetivam organizar, em comum e em
maior eseala, os serviços econômicos e assistenciais de
iriteresse das filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem eomo facilitando a utilização recíproca dos
serviços.
Parágrafo único. Para a prestação de serviços de
interesse comum, é permitida a constituição de coope-
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rativas centrais, às quais se associem outras cooperativas
de objetivo e finalidades diversas.
Art. 9' As confederações de cooperativas têm por
objetivo orientar e coordenar as atividades das filiadas,
nos casos em que o vulto dos empreendimentos transceder o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das centrais e federações.
Art. 10. As cooperativas se classifieam também de
acordo com o objetivo ou pela natureza das atividades
desenvolvidas por elas ou por seus associados.
§ l' Além das modalidades de cooperativas já consagradas, caberá ao respectivo órgão controlador apreciar e earacterizar outras que se apresentem.
§ 2' Serão consideradas mistas as cooperativas que
apresentarem mais de um objeto de atividades.
§ 3' Somente as cooperativas agrícolas mistas poderão criar e manter seção de crédito.
Art. 11. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada, quando a responsabilidade do
associado pelos compromissos da sociedade se limitar
ao valor do capital por ele subscrito.
Ar!. 12. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada, quando a responsabilidade do
associado pelos compromissos da sociedade for pessoal,
solidário e não tiver limite.
Art. 13. A responsabilidade ao associado para com
terceiros, como membro da sociedade, somente poderá
ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa.
CAPÍTULO IV
Da Constituição das Sociedades Cooperativas
Art. 14. A sociedade cooperativa constitui-se por
deliberação da Assembléia Geral dos fundadores, constantes da respectiva ata ou por instrumento público.
Art. 15. O ato constitutivo, sob pena de nulidade,
deverá declarar;
I - a denominação da entidade, sede e objetivo de
funcionamento;
H - o nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão e residência dos associados fundadores que o assinaram, bem como o valor e número da quota-parte
de cada um;
HI - aprovação do estatuto da sociedade;
IV -o nome, nacionalidade, estado civil, profissão
e residência dos associados eleitos para os órgãos de
administração, fiscalização e outros.
Art. 16. O ato constitutivo da sociedade e os estatutOs, quando não transcritos naquele, serão assinados
pelos fundadores.
SEÇÃO I
Da Autorização de Funcionamento
Art. 17. A cooperativa constituída na forma da legislação vigente apresentará ao respectivo órgão executivo federal de controle, no Distrito Federal, Estados
ou Territórios, ou ao órgão local para isso credenciado,
dentro de 30 (trinta) dias da data da constituição, para
fins de autorização, requerimento acompanhado de 4
(quatro) vias do ato constitutivo, estatuto e lista nominativa, além de outros documentos considerados necessários.
Art. 18. Verificada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrada em seu protocolo, pelo respectivo órgão executivo federal de controle ou órgão local para isso credenciado, a existência
de condição de funcionamento da cooperativa em constituição, Qem como a regularidade da documentação
apresentada~ o órgão controlador devolverá, devidamente autenticadas, i (duas) vias à cooperativa acompanhadas de documento dirigido à Junta Comercial do
Estado, onde a entidade estiver sediada, comunicando
a aprovação do ato constrtutivo da requerente.
§·1' Dentro desse prazo, o órgão controlador,
quando julgar conveniente, no interesse do fortalecimento do sistema, poderá ouvir o Conselho Nacional
de Cooperativismo, caso em que não se verificará a
aprovação automática prevista no parágrafo seguinte.
§ 2' A falta de manifestação do órgão controlador
no prazo a que se refere este artigo implicará a aprovação do ato constitutivo e o seu subseqüente arquivamento na Junta Comercial respectiva.
§ 3' Se qualquer das condições citadas neste artigo
não for atendida satisfatoriamente, o órgão ao qual
compete conceder a autorização dará ciência ao reque-
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rente, indicando as exigências a serem cumpridas no
prazo de 60 (sessenta) dias, findos os qllais, se não
atendidas, o pedido será automaticamente arquivado.
§ 4' À parte é facultado interpor da decisão proferida pelo órgão controlador, nos Estados, Distrito Federalou Territórios, recurso para a respectiva administração central, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contado da data do recebimento da comunicação e, e segunda
e última instância, ao Conselho Nacional de Cooperativismo, também no prazo de 30 (trinta) dias, exceção
feita às cooperativas habitacionais, hipótese em que
o recurso ·será apreciado pelo Conselho Monetário Nacionai, no tocante às duas·primeiras, e pelo Banco Nacional da Habitação em relação às últimas.
§ 5° Cumpridas as exigências, deverá o despacho
do deferimento ou indeferimento da autorização ser
exarado dentro de 60 (sessenta) dias, findo os quais,
na ausência de decisão, o requerimento será· considerado deferido. Quando a autorização depender de dois
ou mais órgãos do poder público, cada um deles terá
o prazo de 60 (sessenta) dias para se manifestar.
. § 6' Arquivados os documentos na Junta Comercial
. e feita a respectiva publicação, a cooperativa adquire
personalidade jurídica, tornando-se apta a funcionar.
§ 7' A autorização caducará, independentemente
de qualquer despacho, se a cooperativa não entrar em
atividade dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados
da data em que foram arquivados os documentos na
Junta Comercial.
§ 8' Cancelada a autorização, o órgão de controle
expedirã comunicação à respectiva Junta Comercial,
que dará baixa nos documentos arquivados.
§ 9' A autorização para funcionamento das cooperativas de habitação, das de crédito e das seções de
crédito das cooperativas agrícolas mistas subordina-se
ainda, à política dos respectivos órgãos normativos.
§ 10. A criação de seções de crédito nas cooperativas agrícolas mistas será submetida à prévia autorização do Banco Central do Brasil.
Art. 19. A cooperativa escolat não estará suj eita
ao arquivamento dos documentos de constituição, bastando remetê-los ao Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária, ou respectivo órgão local de controle, devidamente autenticados pelo diretor do estabelecimento de ensino ou a maior autoridade escolar do
município quando a cooperativa congregar associados
de mais de um estabel~imento de ensino.
Art. 20. A reforma de estatutos obedecerá, no que
couber, ao disposto uos artigos anteriores, observadas
as prescrições dos órgãos normativos.
SEÇÃO II
Do Estatnto Social

Art. 21. O estatuto da coopcrativa, além de atender ao disposto no art. 4' deverá indicar:
1- a denominação, sede, prazo de duração, área
de ação, objeto da sociedade, fixação do exercício social
e a data do levantamento do balanço geral;
II - os direitos e deveres dos associados, natureza
de suas responsabilidades e as condições de admissão,
demissão, eliminação e exclusão e as normas para sua
representação nas assembléias gerais;
lU - o capital mínimo, o valor da ,.quota-parte, o
mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelo associado,
o modo de integralização das quotas-partes, bem como
as condições de sua retirada nos casos dc demissão,
eliminação ou de exclusão do associado;
IV - a forma de devolução das sobras registradas
aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por
insuficiência de contribuição para çobertura das despe. sas da sociedade;
V -O modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respetivos órgãos, com definição de suas
-atribuições, poderes· e funcionamento, a representação
ativa e passiva 'da sociedade em juízo ou fora dele,
o prazo do mandato, bem como o processo de substituição dos administradores e conselheiros fiscais;
VI - as formalidades de convocação das assembléias
gerais e a maiepa requerida para a sua instalação e
valida<jr de suas de.fiberações, vedado ao direito de
voto aos que nelas tiverem interesse particular sem prová-los da participação nos debates;
Vll- os casos de dissolução voluntária da sociedade;
VIII - o modo e o processo de alienação ou oneração
de bens imóveis da sociedade;
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IX - o modo de reformar o estatuto;
X - o número mínimo de associados.
Art. 22. A sociedade cooperativa deverá possuir
os seguintes livros:
I - de Matrícula;
11 -de Atas das Assembléias Gerais;
UI - de Atas dos Órgãos de Administração;
IV -de Atas do Conselho Fiscal;
V - de Presença dos Associados nas Assembléias
Gerais;
VI - outros, fiscais c contábcis, obrigatc5rias.
Parágrafo único. É facultada a adoção de livros de
folhas soltas ou fichas.
Art. 23. No Livro de Matrícula, os associados serão
inscritos por ordem cronológica de admissão, dcle constando:
I - o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência do associado;
• 11 - a data de sua admissão e, quando for o caso,
da sua demissão a pedido, eliminação ou exclusão;
III - a conta correntc das respcctigas quotas-partes
do capital social.

CAPÍTULO VI
Do Capital Social
Art. 24. O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser superior
ao maior salário mínimo vigcnte no País.
§ I' Nenhum associado poderá subscrever mais de
1/3 (um têrço) do total das quotas-partes, salvo nas
sociedades ém que a subscrição deva ser diretamente
proporcional ao movimento financeiro do cooperado
ou ao quantitativo dos produtos a serem comercializados, beneficiados ou transformados, 'ou ainda, Ctn
relação à área cultivada ou número de plainas e animais
em exploração.
§ 2' Não estão sujeitas ao limite estabelecido no
parágrafo anterior as pessoas jurídicas de direito público
que participem de cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações.
§ 3' É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-pales do capital
ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou
terceiros, excetuando-se os juros até o máximo de 12%
(doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte
integralizada.
Art. 25. Para a formação dô capital social poderse-á estipular que o pagamento dlll' quotas-partes seja
realizado mediante prestações periódicas, independentemente de chamada, por meio de contribuições ou
outra forma estabelecida a critério dos respectivos órgãos executivos federais.
Art. 26. A transferência de quotas-partes será
averbada no Livro de Matrícula, mediante termo que
conterá as assinaturas do cedente, do cessionário e do
diretor que o estatuto designar.
Art. 27. A integralização das quotas-partes e o aumento do capital social poderão ser feitos com bens
avaliados previamente e após homologação em Assembl6ia Geral ou mediante retenção de determinada porcentagem do valor do movimento financeiro de cada
associado.
§ l' O disposto neste artigo não se aplica às cooperativfls de crédito, às agrícolas mistas com seção de
cré'dito e às habitacionais.
§ 2' Nas sociedades cooperativas em que a subscrição de capital for diretamente proporcional ao movimento ou à expressão econômica de cada associado,
i> estatuto deverá prever sua revisão periódica para ajustamento às condições vigentes.
CAPíTULO VII
Dos Fundos

Art. 28. As cooperativas são obrigadas a constituir:
1- Fundo de Reserva dcstivado a reparar perdas
e atender ao desenvolvimento de suas atividades, constituído com 10% (dez por cento); pelo menos, das sobras
líquidas do exercício;
II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
. Social, destinado à prestação de assistência aos associados, seus familiarcs e, quando previsto nos estatutos,
aos empregados da cooperativa, constituído de 5% (cin-
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co por cento), pelo menos, das sobras líquidas apuradas
no exercício.
§ I" Além dos previstos neste artigo, a Assembléia
Geral poderá criar outros fundos, inclusive rotativos,
com recursos destinados a fins específicos fixando o
modo de formação, aplicação e liquidação.
§ 2' Os serviços a serem atendidos pelo Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social poderão ser
executados mediante convênio com entidades públicas
e privadas.
CAPíruLO VIII
Dos Associados
Art. 29. O ingresso nas cooperativas é livre a todos
que desejarem utilizar os serviços prestados pela socicdade, desde que adiram aos porpósitos sociais c preencham as condições estabelecidas no estatuto, ressalvado
o disposto no art. 4', item I, desta lei.
§ 1° A admissão dos associados poderá ser restrita,
a critérios do órgão normativo respectivo, às pessoas
que exerçam determinada atividade ou profissão, ou
estejam vinculadas a determinada.entidade.
§ 2' Poderão ingressar nas cooperativas de pesca
e nas constituídas por produtores rurais ou extrativistas,
as pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas atividades
econômicas das pessoas físicas associadas.
§ 3° Nas cooperativas de eletrificação, irrigação e
telecomunicações poderão ingressar as pessoas jurídicas
que se localizem na re~pectiva área de operações.
§ 4' Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comércio e empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade.

Art. 30. A exceção das coopcrativas de crédito c
das agrícolas mistas com seção de crédito, a admissão
de associados, que se efetive mediante aprovação de
seu pedido de ingresso pelo órgão de administração,
complementa-se com a subscrição das quotas-partes de
capital social e a sua assinatura no Livro de Matrícula.
Art. 31. Q associado que aceitar e estabelecer relação empregatícia com a cooperativa perde o direito
de votare ser votado, até que sejam aprovadas as contas
do exercício em que ele deixou o emprego.
Art. 32. A demissão do associado será unicamente
a seu pedido.
Art. 33. A eliminação do associado é aplicada em
virtude de infração legal ou estatutária, ou por fato
especial previsto no estatuto, mediante termo firmado
por quem de direito no Livro de Matrícula, com os
motivos que a determinaram.
Art. 34. A diretoria da cooperativa tem o prazo
de 30 (trinta) dias para comunicar ao intercssado a sua
elimin.ação.
Parágrafo único. Da eliminação cabe recurso, com
efeito suspensivo, à primeira Assembléia Geral.
Art. 35. A exclusão do associado será feita:
I - por dissolução da pessoa jurídica;
I1- por morte da pessoa física;
JII - por incapacidade civil não suprida;
IV - por dcixar de atendcr aos requisitos estatutários
de ingresso ou permanência na coopcrativa.
Art. 36. A responsabilidade do associado perante
terceiros, por compromissos da sociedade, perdura para
os demitidos, eliminados ou excluídos até'quando aprovàêlas as contas do exercicio em que se deu o desligamento.
Parágrafo único. As obrigações dos associados falccidos, contraídas com a sociedade, e as oriundas de
sua responsabilidade como associado em face de terceiros, passam aos herdeiros, prescrevendo, porém, após
um ano contado do dia da abertura da sucessão, ressalvados os arpectos peculiares das cooperativas de eletrificação rural e habitacionais.
Art. 37. A cooperativa assegurará igualdade de direito dos associados, sendo-lhe defeso:
I - remunerar a quem agencia novos associados;
II - cobrar prêmios ou ágio pela entrada de novos
associados ainda a título de compensação das reservas;
lU - estabelecer restrições de qualquer espécie ao
livre exercício dos direitos sociais.

Setembro de 1989

CAPÍTULO IX
Dos Órgãos Sociais
SEÇÃO I
Das Assembléias Gerais
Art. 38. A Assembléia Geral dos associados é o
órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais
e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios
relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções
convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas
deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou
discordantes.
§ 1" As Assembléias Gerais serão convocadas com
antecedência mínima de 10 (dez) dias, em primeira con·
vocação, mediante editais afixados em locais apropriados das dependências comumente mais freqüentadas
pelos associados, publicação cm jornal c comunicação
aos associados por intermédio de circulares. Não havendo no horário estabelecido, quorum de instalação, as
assembléias poderão ser realizadas em segundo ou terceira convocações desde que assim permitam os estatutos e conste do respectivo edital, quando então será
observdo o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre
a realização por uma ou outra convocação.
§ 2. A convocação será feita pelo Presidente, ou
por qualquer dos órgãos de administração, pelo Conselho Fiscal, ou após solicitação não atendida, por 115
(um quinto) dos associados em pleno gozo dos seus
direitos.
§ 3' As deliberações nas Assembléias Gerais serão
tomadas por maioria de voto dos associados preséntes
com direito de votar.
Art. 39. É da competência das Assembléias Gerais,
ordinárias ou extraordinárias, a destituição dos membros dos órgãos de administração ou fiscalii'ação.
Parágrafo único. Ocorrendo destituição que possa
afetar a regularidade da adminstração ou fiscalização
da entidade, poderá a Assembléia designar adminstradores e conselheiros provisórios, até a posse dos novos,
cuja eleição se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta)
dias.
. Art. 40. Nas Assembléias Gerais o quorum de instalação será o seguinte:
1-2/3 (dois terços) do número de associados, em
primeira convocação;
H - metade mais 1 (um) dos associados em segundo
convocação;
HI - mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação ressalvado o caso de cooperativas centrais e
federações e confederaçõ-es de cooperativas que se instalarão com qualquer l1úmero.
Art. 41. Nas Assembléias Gerais das cooperativas
centrais, federações e confederações de coopérativas,
a representação será feita por delegados indicados na
forma dos seus estatudos e credenciados pela diretoria
das respectivas filiadas.
Parágrafo único. Os grupos de associados indivi·
duais das cooperativas cetrais e federações de cooperativas serão representados por 1 (um) delegado, escolhido entre seus membros e credenciado pela respectiva
administração.
Art. 42. Nas,cooperativas singulares, cada associado presente ou representado não terá direito a mais
de 1 (um) voto, qualquer que seja o número de suas
quotas-partes.
§ l' Nas Assembléias Gerais das cooperativas singulares cujos associados se distribuam por área distante
a mais de 50 km (cinqüenta quilômetros) da sede, ou
no caso de doença comprovada, será permitida a representação por meio de mandatário que tenha a qualidade
de associação no gozo de seus direitos sociais e não
exerça cargo eletivo na sociedade, vedado a ~ada mandatário dispor de mais de 3 (três) votos, compreendido
o seu.
§ 2' Nas cooperativas singulares, cujo número de
associados for superior a 1.000 ( um mil), poderá o
mandatário que preencher as condições do
parágrafo anterior representar até o máximo de 4 (quatro) associados, em conformidade com o critério que,
em função da densidade do quadro associativo, for estabelecido no estatuto.
§ 3' Quando o número de associados nas cooperativas singulares exceder a 3.000 (três mil), pode o
estatuto estabelecer que os mesmos sejam representados nas Assembléias Gerais por delegados que se re-
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vistam com as condições exigidas para o inandatáno
a que se refere o § 1'. O estatuto determinará o número
de delegados, a época e a forma de sua escolha por
grupo seccionais de associados de igual número e o
tempo de duração da delegação.

S 4' O delegado disporá de tantos votos quantos
forem os associados componentes do grupo seccional
que o elegeu.
S 5' Aos associados localizados em áreas afastadas,
os quais, por insuficiência de número, não puderem
ser organizados em grupo seccional próprio, é facultado
comparecer pessoalmente às Assembléias para exercer
o seu direito de voto.
S 6' Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados, poderão comparecer
às Assembléias Gcrais, privados, contudo, de voz e
voto.
S 7' As Assembléias Gerais compostas por delegados decidem sobre todas as matérias que, nos termos
'da lei dos estatutos, constituem objeto de:; decisão da
Assembléia Geral dos associados.
Art. 43. Prescreve em 4 (quatro) anos a ação para
anular- as deliberações da Assembléia Geral viciadas
de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tornadas com
violação da lei ou do estatuto, contado o prazo da data
em que a Assembléia foi realizada.
SEÇÃO H
Das Assembléias Gerais Ordinárias
Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (t~ês) primeiros meses após
o término do exercício social, deliberará sobre os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:
I - prestação de contas dos órgãos de administração,
acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço;
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Consellio Fiscal;
H - destinação das sobras apuradas ou rateio das
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições
para cobertura das despesas da sociedade, deduzindose, no primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios;
III - eleição dos componentes dos órgãos de administração, do Conselho Fiscal e de outros, quando for
o caso;
IV - quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros
do ConselllO de Administração ou da Diretoria e do
Conselho Fiscal;
V - quaisquer assuntos de interesse social, excluídos
os enumerados no art. 46.
§ I' Os membros dos órgãos de administração e
fiscalização não poderão participar da votação das matérias referidas nos itcns I e IV deste artigo.
§ 2' À exceção das cooperativas de crédito e das
agrícolas mistas com seção de crédito, a aprovação do
relatório, balanço e contas dos órgãos de administração,
desonera seus componentes de responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou simulação, bem
como a infração da lei ou do estatuto.
SEÇÃO III
Das Assembléias Gerais Extraordinárias
Art. 45. A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário e poderá deliberar sobre
qualquer assunto de interesse da sociedade, desde que
mencionado no edital de convocação.
Art. 46. É da competência eicclusiva da Assembléia
Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:
I - reforma do estatuto;
H - fusão, incorporação ou desmembramento;
IH - mudança do objeto da sociedade;
IV - dissolução voluntária da sociedade e nomeação
de liquidantes;
V - contas 40 liquidante.
Parágrafo único.. São necessários os votos de 2/3
(dois terços) dQs.associados presentes, para tornar válidas as dcliberações de que trata este artigo.
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SEÇÃO IV
Dos Órgãos da Administração
Art. 47. A sociedade administrada por uma Diretoria ou Conselho de Administração composto exclusivamente de associados eleitos pela Assembléia Geral
com mandato nunca supe~ior a 4 (quatro) anos, sendo
obrigatória a.renovação de, no mínimo, 113 (um terço)
do Conselho de Administração.
§ l' O estatuto poderá criar outros órgãos necessários à administração.
S 2' A posse dos administradores e conselheiros fiscais das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas
com seção de crédito e habitacionais fica sujeita à prévia
homologação dos respectivos órgãos normativos.
Art. 48. Os órgãos de administração podem contratar gerentes técnicos QU comerciai,:;, que não pertençam
ao quadro de associAdos, fixando-:UJes a'S'atribuições
e salários.
Art. 49. Ressalvada a legislação específica que rege
as cooperativas de crédito, as seções de crédi~o das
cooperativas agrícolas mistas e as de habitação, os administradores eleitos ou contratados não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraí(cm
em nome da sociedade, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se procederem com culpa ou dolo.
Parágrafo único. A sociedade responderá pelos atos
a que se refere a última parte deste artigo se os houver
ratificado ou deles logrado proveito.
Art. 50. Os participantcs de ato ou opeJ;ação social
em que se oculte a natureza da sociedade podem ser
declarados pessoalmente responsávéis pelas obrigações
em nome dela contraídas sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 51. São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso à cargos públicos; ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
a fé pública ou a propriedade.
Parágrafo único. Não podem compor uma mesma
Diretoriíl ou Conselho de Administração, os parentes
entre si até o 2' (segundo) grau, em linha reta ou colatera\.
Art. 52. O diretor ou associado que', em qualquer
operação, tenha interesse oposto ao da sociedade, não
pode participar das deliberações referentes a essa operação, cumprindo-lhe acusar o seu impedimento.
Art. 53. Os componentes da Administração e do
Conselho Fiscal, bt<.m como os liquidantes, equiparam·
se aos administradores das sociedades anônimas para
efeito de responsabilidade criminal.
Art. 54. Sem prejuízo da ação que couber ao associado, a sociedade, por seus diretores, ou representada
pelo associado escolhido em Assembléia Geral, terá
direito de ação contra os administradores, para promo·
ver sua responsabilidade.
Art. 55. Os empregados de empresas que sejam
eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos mes,
mos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo art. 543 da Consolidação das Leis
do Trabalho (Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio de
1943).
SEÇÃO V
Do Conselho Fiscal
Art. 56. A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e íninuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
suplentes, todos associados eleitos anualmente pela Assembléia Geral, sendo permitida apenas a reeleição de
1/3 (um terço) dos scus componentes.
§ l' Não podem fazer parte do Conselho Fiscal,
além dos inelegíveis enumerados no art. 51, os parentes
dos diretores até o 2' (segundo) grau, em linha reta
ou colateral, bem 'como os parentes entre si até esse
grau.
§ 2' O associado não pode exercer cumulativamente cargos nos órgãos de administração e de fiscalização.
CAPÍTULO X
Fusão, Incorporação e Desmembramento
Art. 57. Pela fusão, duas ou mais cooperativas formam nova sociedade.
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§ 1° Deliberada a fusão, cada cooperativa interessada indicará nomes para comporem comi8são mista
que procederá aos estudos necessários à constitu.ição
da nova sociedade, tais como o levantamento patnmonial, balanço geral, plano de distribuição de quotaspartes, destino dos fundos de reserva e outros e o proJeto de estatuto.
.§ 2'" Aprovado o relatório da comissão mista e ~ons
tituída a nova sociedade em Assembléia Geral conjunta
os respectivos documentos serão arquivados, para aq~i
sição de personalidade jurídica, na Junta Co~ercl.al
competente, e duas vias dos mesmos, com a pubhcaçao
do arquivamento, serão encaminhadas ao órgão executivo de controle ou ao órgão local credenciado.
§ 3' Exclui-se do disposto no parágrafo anterior a
fusão que envolver cooperativas que exerçam atividades
de crédito. Nesse caso, aprovado o relatório da comissão mista e constituída a nova sociedade em Assembléia
Geral conjunta, a autorização para funcionar e o regis·
tro dependerão de prévia anuência do Banco Central
do Brasil.
Art. 58. A fusão detennina a extinção das sociedades que se unem para formar a nova sociedade que
lhes sucederá nos direitos e obrigações.
Art. 59. Pela incorporação, uma sociedade cooperativa absorve o patrimônio, recebe os associados, assume as obrigações e se investe nos direitos de outra
ou outras cooperativas.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo,
serão obedecidas as mesmas formalidades estabeleCidas
para a fusão, limitadas as avaliações ao patrimônio ou
das sociedades incorporandas.
Art. 60. As sociedades cooperativas poderão desmembrar'se em tantas quantas forem necessárias para
atender aos interesses dos seus associados, podendo
uma das novas entidades ser constituída como cooperativa central ou federação de cooperativas, cujas autorizações de funcionamento e os arquivamentos serão
requeridos conforme o disposto nos arts. 17 e seguintes.
Art. 61. Deliberado o desmembramento, a Assembléia designará uma comissão para estudar as providências necessárias à efetivação da medida.
§ l' O rclatório apresentado pela comissão, acompanhado dos projetos de estatutos das novas coopera·
tivas, será apreciado em nova Assembléia especialmente convocada para este fim.
§ 2' O plano de desmembramento preverá o rateio,
entre as novas cooperativas, do ativo e passivo da sociedade desmembrada.
§ 3' No rateio previsto no parágrafo ,mterior, atribuir-se-á a cada nova cooperativa parte do capital social
da sociedade desmembrada em quota correspondente
à participação dos associados que passam a integrá-la.
§ 4' Quando uma das cooperativas for constituída
como cooperativa central ou federação de cooperativas,
prever-se-á o montante das quotas-partes que as associadas terão no capital social.
Art. 62. Constituídas as sociedades e observado o
disposto nos aJ):s.,17 e seg~inte~,.procede~-~e-á.às transferências contabels e patrímomals necessanas a concretização das medidas adotadas.

CAPÍTULO XI
Da Dissolução e Liquidação
Art. 63. As sociedades cooperativas se dissolvem
de pleuo direito:
I - quando a!i:iim deliberar a Assembléia Geral, desde que os associados, totalizando o número mínimo
exigido por esta lei, não se disponham a assegurar a
sua continuidade;
n -pelo decurso do prazo de duração;
.
nI - pela consecução dos objetiV'ospredetcnnmados'
devido à alteração de sua fonna jurídica;
V -pela redução do número mínimo de associados
ou do capital social mínimo se, até a Assembléia Geral
. subseqüente, realizada em prazo não inferior a 6 (seis)
meses, eles não forem restabelecidos;
VI':"" pelo cancelamento da autorização para funcionar'
VII - pela paralisação de suas atividades por mais
de 120 (cento e vinte) dias.
Parágrafo único. A dissolução da sociedade importará no cancelamento da autorização para funcionar
e do registro.
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ArL 64. Quando a dissolução da sociedade não for
promovida voluntariamente, nas ?ipóteses pre~ist~s.no
artigo anterior, a medida podera.ser tomada.J~~lc~al
mente a pedido de qualquer assocmdo ou por InlCmtIva
do órgão executivo federal.
Art. 65. Quaudo a dissolução for deliberada pela
Assembléia Geral, esta nomeará um liquidante ou mais,
e um Conselho Fiscal de 3 (três) membros para proceder
à sua liquidação.
§ l' O processo de liquidação só poderá ser iniciado
após a audiência do rcspectivo órgão e~ecutivo federa~.
§ 2' A Assemblêia Geral, nos hmltes de suas atnbuições, poderá, em qualquer época, destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designaudo
os seus substitutos.
Art. 66. Em todos os atos e operações, os liquidantes deverão usar a denomiuação da cooperativa,
seguida da expressão: "Em liquidação".
Art. 67. Os liquidantes terão todos os poderes normais de administração, podendo praticar atos e operações uecessários à realização do ativo e pagamento do
passivo.
Art. 68. São obrigações dos liquidantes:
I - providenciar o arquivamento, na Ju~ta ~omer
cial, da Ata da Assembléia Geral em que fOI deliberada
a liquidação;
.
n - comunicar à administração central do respectivo
órgão executivo federal e ao Banco.Nacional de Crédito
Cooperativo S.A. a sua nomeação, fornccendo cópia
da Ata da Assembléia Geral que decidiu a matéria;
nr - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam;
IV - convocar os credores e devedores e promover
o levantamento dos créditos e débitos da sociedade;
V - proceder aos 15 (9u~nz~) dias seguintes a~ de
sua investidura e com a asslstcncla, sempre que posslVcl,
dos administradores, ao levantamento do inventário·e
balanço geral do ativo e passivo;
.
VI -realizar o ativo social para saldar o passIvo e
reembolsar os associados de suas quotas-partes, destinando o remanescente, inclusive o dos fuudos indivisíveis, ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A.;
VII - exigir dos associado~ a inte~ral~ação ~as respectivas quotas-partes do capital soclal.nao reahz.adas,
quando o ativo não bastar para a soluça0 do passIVo;
VIU - fornecer aos credores a relação dos associados, se a sociedade for de responsabilidade ilimitada
e se os recursos apurados forem insuficientes para o
pagamento das dívidas;
IX - convocar a Assembléia Geral, cada 6 (seis) meses ou sempre que necessário, para apresentar relatório
e balanço do estado da liquidação e pre.star contas dos
atos praticados durante o per~?do anten?r;
..
X - aprescntar à Asscmblela Gcral, .fm?a a hqUldação, o respectivo relatório e as contas finaIS;
XI-averbar, no órgão competente, a Ata da Assembléia Geral que considerar encerrada a liquidação.
Art. 69. As obrigações e as responsabilidades dos
liquidantes regem-se pelos pre~eit?s peculiares aos dos
administradores da sociedade hqUldante.
Art. 70. Sem autorização da Assembléia não poderá o liquidante gravar de ônus os m~veis e, i~óveis,
contrair empréstimos, salvo quando mdlspensavels pa~a
o pagaJUento de obrigações inadiáveis, s~~ prossegmr,
embora para facilitar a liquidação, ua atiVidade social.
Art. 71. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas. sociais p~opor
cionalmente e sem distinção entre,vencIdas 9U nao. .
Art. 72. A Assembíélã Geral poderá resolver, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos os
credores, que o liquidante faça rateios por antecipação
da partilha, à medida em que se apurem os haveres
sociais.
ArL 73. Solucionado o passivo, reembolsados o.s
cooperados até o valor de suas quotas-p~rtes e encaml:
nhado o remanescente conforme o estatUldo, convocara
o liquidante Assembléia Geral para prestação fiual de
contas.
Art. 74. Àprovadas as contas encerra-se a liquidação e a sociedade se extingue, devendo '\ ata d~ Assemblêia ser arquivada na Junta Comercial e publicada. .
Parágrafo único. O assocÚ\dõ discorifa~te t~rá o
prazo de 30 (trinta) '(lias, a contar da pubhcaçao da
ata, para promover a ação que couber.

t>rt. 75~ A liquidação extr~j~~ici~l das cooper~ti
vas poderá ser promovida por Im~Jahv~ do ~es~ectlvo
órgão executivo federal, que desIgn~ra ~ hqmda~~e,
e será processada de acordo com a le&lSlaçao específl;:a
e demais disposições regulaJU~~tares, tles~e q~e a S~CI~
dade deixe de oferecer condlçoes operaCIonaIs, pnncIpalmente por c~:mst~tadíl in~ol~ência.
,
§ l' A Iiqmdaçao extraJudICial, tauto quant? POSSIvel, deverá ser precedida de intervenção na SOCiedade,
§ 2' Ao interventor, além dos poderes expressameute concedidos aO.ato de intervenção, são atribuídas
funções, prerrogativas e obrigações dos órgãos de administração.
Art. 76. A publicação no Diário O~cial, da at~ d~
Assembléia Geral da sociedade, que dehberou sua liqUIdação, ou da decisão do órgão executivo federal quan~o
a medida for de sua iniciativa, implicará a sustaçao
de qualquer ação judicial c?n,tra a cooperativa, p~lo
prazo de 1 (um) ano, sem prejulZo, entretanto, d~ fluencia dos juros legais ou pactuados e seus acess?nos.
Parágrafo único. Decorrido o prazo p~evlsto neste
artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrad~
a liquidação, poderá ser o mesmo prorro&a~o, no .m~
mo por mais 1 (um) ano, mediaute declsao do ó:g~o
citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos,
no Diário Oficial.
,..
Art. 77. Na realização do ativo da socjedade, o Ii-,
quidante deverá:
. . ..
I-maudar avaliar, por avaliadores jUdlClal~ ou de
instituições financeiras públicas, os bens de socledad~;
II - proceder à venda dos bens necessálios ao pagamcnto do passivo da sociedade, observadas, no que
couber as nonnas constantes dos arts. 117 e 118 do
Decret~-Lei n' 7.661, de 21 de junho de 1945.
Art. 78. A liquidação das cooperativas de crédito
e da seção de crédito das cooperativas agrícolas mi~tas
reger-se-á pelas normas próprias legais e regulamentares.

CAPÍTULO XlI
Do Sistema'Operaci0!lal das{:ooperatívas
SEÇAOI
Do Ato Cooperativo
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre
estes e àquelas é pelas cooperativas. e1!tre si gu.ando
associados, para a consecução dos obj~tlvos.sO~tals ..
Parágrafo único. O .ato cooperativo nao ImplIca
operaçáo de mercado, nem contrato de compra e venda
de produto ou mercadoria.
SEÇÃO n
Das Distribuições de Despesas
Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas
pelos associados mediante rateio na proporção direta
da fruição de serviços.
Parágrafo único. A cooperativa podcrá, para me·
fuor atender à equanimidade de cobertura das despesas
da sociedade, estabelecer:
.
I - rateio, em partes iguais, das despesas gerals.'!a
sociedade entre todos os associados, quer tenhiun 0ll
não no ano usufruído dos serviços por ela prestados;
confonne d~finidas uo estatuto;
.
II - rateio, em razão diretaJUente proporcional,. entre os associados que teuham usufruído dos serylços
durante o ano, das sobras liquidas ou dos prejuízos
verificados no balauço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na fonna ?O item anterior;. . '
Art. 81. A cooperativa q'Ue tiver adotado o cnténo
de separar as despesas da sociedade e estabelecido o
seu rateio na forma indicada no parágrafo único do
artigo anterior deverá levantar separadaJUeute as despesas gerais.
SEÇÃOlIl
Das Operações da Cooperativa
Art. 82. A cooperativa que se dedicar a vendas em
comum poderá registrar-se como armaJ;ém ge)'a1 e, nes'
sa condição, expedir "Conhecimeutos' d~ Depósitos"
c Warrants para os produtos de seus aSSOCiados conservados em seus armazéns, próprios ou afrelldados, sem
prejuízo da emis~o ?e lilUtros títulos decorrentes de
suas atividadês' nó'rillais, aplicando-se, no que couber,
a legislação específica.
.
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§ I" l"ãra'efeito dest~ artigo, os armazéns da cooperativa se equiparam aos "Armazéns Gerais", com as
prerrogativas e obrigações destes, ficando os componentes do Conselho de Administração ou Diretoria Exe·
, cutiva, emitente do título, responsáveis pessoal ~ solida, riamente, pela boa guarda e conservação dos produtos
vinculados, respondendo criminal e civilmente pelas declarações constantes do título, como também por qualquer ação ou omissão que acarrete o desvio, deterioração ou perda dos produtos.
§ 2' Observado o disposto no § 1', às cooperativas
poderão operar unidades de armazenagem, embalagem
e frigorificação, bem como armazéns gerais alfandegados, nos termos do disposto no Capítulo IV da Lei
n' ;;.025, de 10 de junho de 1966.
Art. 83. A entrega da produção do associado a sua
cooperativa significa a outorga a esta de plenos poderes
para a sua livre disposição, inclusive para gravá-la c
dá-la em garantia de operações de crédito realizadas
pela sociedade, salvo se, tendo em vista os usos e costumes'relativos à comercialização de determinados produtos, sendo de interesse do produtor, os estatutos dispuserem de outro modo.
Art. 84. As cooperativas de crédito rural e as seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas só poderão operar com associados, pessoas físicas, que de
forma efetiva e predominante:
I - desenvolvam, na ár,ea de ação da cooperativa,
atividades agrícolas, pecuárias ou extrativas;
II - se dediquem a operações de captura e transformação do pescado.
Parágrafo único. As operações de que trata este
artigo só poderão ser praticadas com pessoas jurídicas,
associadas, desde que exerçam exclusivamente atividades agrícolas, pecuárias ou extrativas na área de ação
da cooperativa ou atividades de captura ou transformação do pescado.
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca
poderão adquirir produtos de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes
destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das cooperativas
que as possuam.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e
serviços a não associados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com
a presente lei.
Parágrafo único. No caso das cooperativas de crédito e das seções de crédito das cooperativas·agrlcolas
mistas, o disposto neste artigo só se aplicará com base
em regras a serem estabelécidas pelo órgão normativo.
Art. 87. o.s resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados nos arts. 85
e 86, serão levffdos à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados
em separado, de molde a permitir cálculo para incidên·
cia de tributos.
Art. 88. Mediante prévia e expressa autorização
concedida pelo respectivo órgão executivo federal, consoante as normas e limites, instituídos pelo Cqnselho
Nacional de Cooperativismo, poderão as cooperativas
participar de sociedades não cooperativas, públicas ou
privadas, em .caráter excepcional, para atendimento de
objetivos acess6rios ou complementares.
Parágrafo único. As inversões decorrentes dessa
participação serão contabilizadas em títulos específicos
e seus eventuais resultados positivos levados ao "Fundo
de Assistência Técnica, Educacional e Social"
SEÇÁOIV

Dos Prejuízos
Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do
exercício serão cobertos com recursos provenientes do
Fundo de Reserva e, se insuficiellte este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços
usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo
único do art. 80.
SEÇÁOV
Do Sistema Trabalblsta

Art. 90. Qualquer que seja o tipo de cooperativa,
não existe vÍ!lculo empregatício entre ela e seus asso~ciados.

Art. 91. As cooperativas igualam-se às demais empresas em relação aos seus empregados para os fins
da legislação trabalhista e previdenciária.
CAPíTULO XIII
Da Fiscalização e Controle
Art. 92. A fiscalização e o controle das sociedades
cooperativas, nos termos desta lei e dispositivos legais
específicos, serão exercidos, de acordo com objeto de
funcionamento, da seguinte forma:
I - as de crédito e as seções de crédito das agrícolas
mistas pelo Banco Central do Brasil;
lI-as de habitação pelo Banco Nacional da Habitação;
III-as demais pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
§ 1" Mediante autórização do Conselho Nacional
de Cooperativismo, os órgãos controladores federais
poderão solicitar quando julgarem necessário, a colaboração de outros órgãos administrativos na execusão das
atribuições previstas neste artigo.
§ 2" As sociedades cooperativas permitirão quaisquer verificações determinadas pelos respectivos órgãos
de controle, prestando os esclarecimentos que lhes fo·
rem solicitados além de serem obrigadas a remeter-lhes
anualmente a relação dos associados admitidos demi
tidos eliminados e excluídos no período cópias de, ata!
de balanços e dos relatórios do exercício social e parecer
do Conselho Fiscal.
Art. 93. O Poder Público por intermédio dã administração central dos órgãos executivos federais competentes por iniciativa própria ou solicitação da Assembléia Geral ou do Conselho Fiscal intervirá nas cooperativas qilando ocorrer um dos seguintes casos:
I - violação contumaz das disposições legais;
11- ameaça de insolvência em virtude de má admi·
nistração da sociedade;
III - paralisação das atividades sociais por mais de
120 (cento e vinte) dias consecutivos;
IV -inobservância do art. 56. § 2'
Parágrafo único. Aplica-se, no que couber às coapcrativas habitacionais o disposto neste artigo.
Art. 94. Observar-se-á no processo de intervenção
a disposição constante do § 2' do art. 75.
CAPÍTULO XIV
Do Conselho Nacional de Cooperativismo
Art. 95. A orientação geral da política cooperativista nacional caberá ao Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC que passará a funcionar junto aô Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Inera com plena autonomia administrativa e financeira
na forma' do art. 172 do Decreto-Lei n' '200, dc 25
de fevereiro de 1967 sob a presidência do Ministro da
Agricultura e composto de 8 (oito) membros indicados
pelos seguintes órgãos representados:
l-Ministério do Planejamento e Coordenação GeraI;
.
II - Ministério da Fazenda, por intermédio do Banco
central do Brasil;
III - Ministério do Interior por intermédio do Banco
Nacional da Habitação:
IV - Ministério da Agricultura por intermédio do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- Iocra e do Banco Nacional de Crédito Cooperativo
S.A.;
V -Organização das Cooperativas Brasileiras.
Parágrafo único. A entidade referida no inciso V
(quinto) deste artigo contará com 3 (três) elementos
para fazer-se representar no Conselho._
Art. 96. O Conselho que deverá reuir-se ordinariamente uma vez por mês será presidido pelo Ministro
da Agricultura a quem caberá o voto de qualidade,
sendo suas resoluções votadas por maioria simples com
a presença no mínimo de 3 (três) representantes dos
6gãos oficiais mencionadas nos itens I a IV do artigo
anterior. •
Parágrafo único. Nos seus impedimentos eventuais
o substituto do Presidente será o Presidente do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Art. 97. Ao Conselho Nacional de Cooperativismo
compete:
.
I --editar atos normativos para atividade cooperativista nacional;
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11 - baixar normas regulamentadoras completamentares e interpretativas da legislação cooperativista:
III - organizar e manter atualizado o cadastro geral
das coóperativas nacionais;
IV - decidir, em última instância, os recursos originários de decisões do respectivo órgão executivo federal:
V - apreciar os anteprojetos que objetivam a revisão
da legislação cooperativista;
VI - estabelecer condições para o exercício de quaisquer cargos eletivos de administração ou fiscalização
de cooperativas;
VII - definir as condições de funcionamento do empreendimento cooperativo a que se refere o art. 18;
VIII - votar o seu próprio regimento;
IX - autorizar, onde houver condições, a criação de
Conselhos Regionais de Cooperativismo definindo-lhes
as atribuições;
X-decidir sobre a aplicação do Fundo Nacional
de Cooperativismo nos termos do art. 102 desta Lei;
XI - estabelecer em ato normativo ou de caso con·
forme julgar necessário, o limite a ser observado nas
operações com não associados a que se referem os arts.
85 e 86.
Parágrafo único. As atribuições do Conselho Nacional de Cooperativismo não se estendem às cooperativas
de habitação, às de crédito e às seções de crédito das
cooperativas agrícolas mistas no que forem regidas
por legislação própria.
Art. 98. O Conselho Nacional de Cooperativismo
- CNC contará com uma Secretaria Executiva que
se incumbirá de seus encargos administrativos podendo
seu Secretário Executivo requisitar funcionários de
qualquer órgão da Administração Pública.
§ 19 O Secretário Executivo do, Conselho Nacional
de Coopo;.rativismo será o Diretor do Departamento
de Desenvolvimento Rural do Instituto Nacional de
Colonização e reforma Agrária - Incra, devendo o
Departamento referido iucumbir-se dos encargos administrativos do Conselho Nacional de Cooperativismo.
§ 2' Para os impedimentos eventuais do Secretário
Executivo, este indicará à apreciação do Conselho seu
substituto.
Art. 99. Compete ao presidente do Conselho Nacional de Cooperativismo:
I - presidir as reuniões;
11 - convocar as reuniões extraordinárias;
III - proferir o voto de qualidade.
Art. 100. Compete à secretária executiva do Conselho Nacional de Cooperativismo:
I - dar execução às resoluções do Conselho;
II - comunicar as decisões do Conselho ao respectivo órgão executivo federal;
III - manter relações com os órgãos executivos federais, bem assim com quaisquer outros órgãos públicos
ou privados nacionais ou estraugeiros, que possam influir no aperfeiçoamento do cooperativismo;
IV - transmitir aos órgãos executivos federais e entidade superior do movimento cooperativista nacional
todas as informações relacionadas com a doutrina e
práticas cooperativistas de seu interesse;
V - organizar e manter atualizado o cadastro geral
das cooperativas nacionais e expedir as respectivas certijões;
VI - apresentar ao Conselho em tempo hábil a proposta orçamentária do órgão, .bem como o relatório
anual de suas atividades;
VII -lIrovidenciar todos os meios que assegurem
o regular funciomunento do Conselho:
VIII - executar quaisquer outras atividades necessárias ao pleno exercício das atribuições do Conselho.
Art. 101. O Ministério da Agricultura incluirá, em
sua proposta orçamentlíria anual os recursos financeiros
solicitados pelo Conselho Nacional de Cooperativismo
- CNC, para austear seu financiamento.
Parágrafo único. As contas do Conselho Nacional
de Cooperativismo - CNC; serão prestadas por intermédio do Ministério da Agricultura observada a I'egislação específica que regula a matéria.
Art. 102. Fica mantido junto ao Banco Nacional
de Crédito Cooperativo S.A.. o "Fundo Nacional de
Cooperativismo" criado pelo Decreto-Lei n' 59, de 21
de novembro de 1966 destinado a prover recursos de
apoio ao movimento cooperativista nacional.
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§ l' O Fundo de que trata este artigo será suprido
por:
I - dotação incluída no orçamento do Ministério da
agricnltura para o fim específico de incentivo às atividades cooperativas;
11 - juros e amortizações dos financiamentos realizados com seus recursos;
IIl- doações, legados e outras rendas eventuais;
IV - dotações consignadas pelo Fundo Federal
Agropecuário e pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - Incra.
§ 2" Os recursos do Fundo, deduzido o necessário
ao custeio de sua administração, serão aplicadas pelo
Banco Nacional de Crédito Cooperativo obrigatoriamente, em financiamento de atividades que interessem
de maneira relevante o abastecimento das populações,
a critério do Conselho Nacional de Cooperativismo.
§ 3" O Conselho Nacional de Cooperativismo poderá, por conta do Fundo autorizar a concessão de estímulos ou auxílios para execução de atividades que .pela
sua relevância sócio-econômica, concorram para o de'senvolvimento do sistema cooperativista nacional.

Estado, Tenitório e Distrito Federal, criadas com as
mesmas características da organização nacional.
~ 2' As Assembléias Gerais do órgão central serão
formadas pelos representantes credenciados das filiadas, 1 (um) por entidade, admitindo-se proporcionalidade de voto.
§ 3" A proporcionalidade de voto, estabelecida no
parágrafo anterior, ficará a critério da OCB, baseando-se no número de associados - pessoas físicas e as
exceções previstas nesta lei - que compõem o quadro
das cooperativas filiadas.
§ 4" A composição da Diretoria da Organização das
Cooperativas Brasileiras - OCB, será estabelecida em
seus estatutos sociais.
§ 5" Para o exercício de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, as eleições se processarão por escrutínio
secreto, permitida a reeleição para mais um mandato
conscutivo.
Art. 106. A atual Organização das Cooperativas
Arasileiras e as suas filiadas ficam investidas das atribuições c prerrogativas conferidas nesta lei, devendo, no
prazo de I (um) ano, pro!!1over a adaptação de seus
estatutos e a transferência da sede nacional.
Art. 107. As cooperativas são obrigadas, para seu
funcionamento, a registrar-se na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver
mediante apresentação dos estatutos sociais e suas alterações posteriores.
Parágrafo único. Por ocasião do registro, a cooperativa pagará 10% (dez por ~ento) do maior salário
mÍOimo v~ente, se a soma do resp'ectivo capital integralizado e funilos não exceder de 250 (duzentos e cinqüenta) salários-mínimos, e 50% (cinqüenta por cento) se
aquele montante for superior.
Art. 108. Fica instituída, além do pagamento previsto no parágrafo único do artigo anterior, a Contribuição Cooperativista, que será recolhida anualmente
pela cooperativa após o encerramento de seu exercício
social, a favor da Organização das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 105 desta lei.
§ l' A Contribuição Cooperativista constituir-se-á
de importância correspondente a 0,2% (dois décimos
por cento) do valor do capital integralizado e fundos
da sociedade cooperativa, no exercício social do ano
anterior, sendo o respectivo montante distribuído, por
met.ade, a suas filiadas, quando constituídas.
§ 2" No caso das cooperativas centrais ou federações, a Contribuição de que trata o parágrafo anterior
será calculada sobre os fundos e"'eservas existentcs.
§ 3" A Organização das Cooperativas Brasileiras
poderá estabelecer um teto à Contribuição Cooperativista, com base em estudos elaborados pelo seu corpo
técnico.

CAPÍTULO XV
Dos Órgãos Governamentais
Art. 103. As cooperativas permanecerão subordinadas, na parte normativa ao Conselho Nacional de
Cooperativismo com exceção das de crédito, das seções
de crédito, das agrícolas mistas e das de habitação cujas
normas contíouarão a ser baixadas pelo Conselho Monetário Nacional relativamente às duas primeiras e Banca Nacional da habilitação, com relação à última observado o disposto no art. 92 d,;:sta Lei.
Parágrafo único. Os órgãos executivos federais visando à execução descentralizada de seus serviços pode- .
rão delegar sua competência total ou parcialmente a
órgãos e entidades da administração estadual e municipal bem como excepcionalmente a outros órgãos' e
entidades da administração federal.
Art. 104. Os órgãos executivos federais comunicarão todas as alterações havidas nas cooperativas sob
a sua jurisdição ao Conselho Nacional de Cooperativismo para fins de atualização do cadastro geral das
cooperativas nacionais.

CAyíTULO XVI
Da Representação do Sistema
Cooperativista
Art. 105. A representação do sistema coopcrativis·
ta nacional cabe à Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, sociedade civil com sede na Capital
Federal, órgão técnico-consultivo do Governo, estruturada aos termos desta lei, sem finalidade lucrativa, competíodo-lhe precipuamente:
a) manter neutralidade política e indiscriminação ra'
cial, religiosa e social;
b) int.>grar todos os ramos das atividades cooperativistas;
c) manter registro de todas as sociedades cooperativas que, para todos os efeitos, integram a Organização
das Cooperativas Brasileiras - OCB;
d) manter serviços de assistência geral ao sistema
cooperativista, seja quanto à estrutura social, seja quanto aos métodos operacionais e orientação jurídica, mediante pareceres e recomendações, sujeitas, quando for
o caso, à aprovação do Conselho Nacional de Coopera·
tivismo - CNC;
e) denunciar ao Conselho Nacional de CooperativisÍDo práticas nocivas ao desenvolvimento cooperativista;
f) opinar nos processos que lhe sejam encaminhado,
pelo Conselho Nacional de Cooperativismo;
11) dispor de setores consultivos especializados, de
acordo com os rámos de cooperativismo;
h)· fixar a política da organização com base nas proposições emanadas de seus órgãos técnicos;
i) exercer outras atividades inerentes à sua condição
de .ó~gão de representação e defesa do sistema cooperatlVlfta;
j) manter relações de integração com as entidades
congeneres do exterior e suas cooperativas.
§ I" A Organização das Cooperativas BrasileirasOCB, será constituída de entidades, uma para cada
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CAPíTULO XVII
Dos Estímnlos Creditícios

-

Art. 109. Caberá ao Banco Nacional de Crédito
Cooperativo S.A. estimular e apoiar as cooperativas,
mediante concessão de financiamentos necessários ao
seu desenvolvimento.
§ l' Poderá o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A. receber depósitos das cooperativas de crédito e das seções de crédito das cooperativas agrícolas
mistas.
§ 2" Poderá o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A. operar com pessoas físicas ou jurídicas, estranhas ao quadro s9cial cooperativo, desde que haja
benefício para as cooperativas e estas figurem na operaçáo bancária.
§ 3" O Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.
A. manterá linhas de crédito específicas para as cooperativas, de eordo com o objeto e a natureza de suas
atividades, a juros módicos' c prazos adequados inclusive com sistema de garantias ajustado às peculiaridades
das cooperativas a que se destinam.
§ 4" O Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.
A. manterá linha especial de crédito para financiamento
de quotas-partes de capital.
Art. 110. Fica extinta a contribuição de que o trata
o art. 13 do Decreto-Lei n" 60, de 21 de novembro
de 1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei n' 668,
de 3 de julho de 1969.

CAPíTULO XVIII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 111. Serão considerados como renda tributáveios resultados positivos obtidos pelas cooperativas
nas operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 desta
Lei.
Art. 112. O Balanço Gcral c o Relatório do exercício social que as cooperativas deverão encaminhar
anualmente aos órgãos de controle serão acompanhados, a juízo destes, de parecer emitido por um serviço
íodependente de auditoria credenciado pela Organização das Cooperativas Brasileiras.
Parágrafo único. Em casos especiais, tendo em vista
a sede da Cooperativa, o volume de suas operações
e outras circunstâncias dignas de consideração, a exigência da apresentação do parecer pode ser dispensada.
Art. 113. Atendidas as deduções determinadas peJa legislação específica, às sociedades cooperativas fica. rá assegurada primeira prioridade para o recebimento
de seus créditos de pessoas jurídicas que efetuem descontos na folha de pagamento de seus empregados,
associados de cooperativas.
Art. 114. Fica estabelecido ó prazo de 36 (trinta
e seis) meses para que as cooperativas atualmente registradas nos órgãos competentes reformulem os seus estatutos, no que for cabível, adaptando-os ao disposto na
presente lei.
Art. 11). As Cooperativas dos Estados. Territórios
ou do Distrito Federal, enquanto não constituírem seus
órgãos de representação, serão convocadas às Assembléias da OCB, como vogais, com 60 (sessenta) dias
de antecedência, mediante editais publicados 3 (três)
vezes em jornal de grande circulação local.
Art. 116. A presente lei não altera o disposto nos
sistemas próprios instituídos para as cooperativas de
habitação c cooperativas de crédito, aplicando-se, ain·
da, no que couber, o regime instituído para essas últimas
às sanções de créditos das agrícolas mistas.
Art. 117. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e
especiticamente o Decreto-lei n' 59, de 21 de novembro
de 1966, bem como o Decreto n' 60.597, de 19 de abril
de 1967.

SOCIEDADES COOPERATIVAS
LEI N" 6.961
DE 30 DE MARÇO DE 1982
Art. l' Oart.42daLein"5.764,de16dedezembro
de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 42. Nas cooperativas singulares, cada
associado presente não terá direito a mais de um
voto, qualquer que seja o número de suas quotas·
partes.
§ l' Não será permitida a representação por
meio de mandatário.
§ 2' Quando o número de associados, nas cooperativas sengulares, exceder a 3.000 (três mil),
pode o estatuto estabelecer que os mesmos sejam
representados, nas Assembléias Gerais, por delegados que tenham a qualidade de associados no
gozo de seus direitos sociais e não exerçam cargos
eletivos na sociedade.
§ 3" O estatuto determinará o número de delegados, a época e forma de sua escolha por grupos
seccionais de associados de igual número e o tempo
de duração da dclegação.
§ 4' Admitir-se-á, também, a delegação definida no parágrafo anterior nas cooperativas singulares cujo número de associados seja inferior a
3.000 (três mil), desde que haja filiados residindo
a mais de 50 km (cinqüenta quilômetros) da sede.
§ 5" Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados, poderão comparecer às Assembléias Gerais, privados, contudo,
de voz e voto.
§ 6" As Assembléias Gerais compostas por delegados decidem sobre todas as matérias que, nos
termos da lei ou dos estatutos, constituem objeto
de decisão da Assembléia Geral dos associados."
Art .. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
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Art. 3' Revogam-se as disposições em. contrário.
(DO de 31-3-82.)
Brasília, 30 de março de 1982.

PROJETO DE LEI N~ 3.542, DE 1989
(Do Sr. Furtado Leite)
Disciplina a remarcação de preços de produtos
industrializados.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação; de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente;
e de Economia, Indústria e Comércio.)
O Congresso Nacional Decreta:
Art. l' Os produtos sujeitos à incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sairão de fábrica com a identificação do valor dos impostos incidentes
sobre o produto e com um "preço sugerido para O vare.
jo".
Parágrafo único. "Preço sugerido para o varejo"
é, para os efeitos desta lei, o preço sugerido por fabricantes de produtos industrializados para ser praticado
pelo revendedor final do produto.
Art. 2' O preço máximo de venda dos produtos
mencionados no caput não poderá exceder o "preço
sugerido pelo fabricante", nos limites máximos autorizados pelo Conselho Interministerial de Preços.
Art. 3' Incorre em crime contra a economia popular o comerciante ou revendedor que infringir o disposto
no art. 2', comercializando produtos acima do prcço
máximo de venda, ou aqucle que, de má·fé, retirar
a identificação do "preço sugerido para o varejo" do
produto industrializado ou de sua embalagem.
Art. 4' O Poder Executivo fica autorizado a baixar
as normas e critérios complementares para o fiel cumprimento desta lei.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.

.Tustificação
Percebemos, nestes últimos anos, com as experiências
dos Planos Cruzado, Bresser e Verão, como são fáceis
e inescrupulosas as práticas de sonegação de produtos,
de cobrança de ágios e de outros atos praticados por
maus comerciantes que solapam a ordem econômica
do País e, com isso, acarretam danos irreparáveis à
economia popular.
Sabemos que é extremamente difícil coibir essa práticas. O País é extenso e suas atividades multivariadas.
Não obstante, acreditamos que está ao nosso alcance
o estabelecimento de alguns ditames mínimos que obriguem os comerciantes a serem, pelo menos, mais cautelosos, em suas práticas "desleais" de comércio.
Um desses ditames, a que nos referimos, refere-se
à obrigatoriedade de se estabelecer um preço máximo,
baseado no preço estabelecido pelo fabrioonte. Assim,
por exemplo, veículos automotores, eletrodomésticos,
ou mesmo, produtos bem mais simples, como medicamentos, poderiam ser identificados por um preço sugerido pelo fabricante com base nas condições de" custo
e de mercado do produto.
O Poder Executivo ficaria encarregado de regula·
mentar esta matéria e estabelecer, inclusive, critérios
para a efetiva concretização da lei que ora propomos.
Isso posto, julgamos que esta iniciativa merecerá a
melhor acolhida .sta Casa e no Senado Federal.
Sala das Sessões,
de 1989: - Deputado
Furtado Leite.

PROJETO DE LEI

N~

3.560, DE 1989

empregados ou servidores que não houver sido paga
de acordo com o estabelecido no art. 459 e parágrafo
da CLT e no art. 2' e inciso I, II e III do Decreto-Lei
n° 75, de 21 de novembro dc 1976.
Art. 20 O disposto neste artigo se aplica às sociedades comerciais e civis, à administração pública direta,
às empresas públicas e sociedades de economia mista,
às associações e fundações, inclusive as instituídas pelo
Poder Público, bem como às autarquias em regime especial.
Art. 3' A aplicação desta lei à administração pública direta, empresas públicas, fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público e autarquias em regime
especial fica sujeita a norJ!las e diretrizesrxpedidas
pelo Poder Executivo.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Em que pese a Constituição estabelecer no Capítulo
dos Direitos Sociais, art. 7', inciso X que constitui crime
a retenção dolosa do salário; e ainda que a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) no seu art. 459 e parágrafo
e no art. 2' do Decreto-Lei n' 75, de 21 de novembro
de 1976 consignem os instrumentos que garantem ó
prazo máximo de remuneração para período trabalhado, a verdade é que esses dispositivos legais vêm sendo
burlados por maus empregadores; inclusive o Poder
Público, em flagrante desrespeito aos direitos individuais e coletivos e descompromisso com a oportunidade
de sobrevivência dos trabalhadores e suas famílias.
Mencionar ap~nas que o fato constitui crime não soluciona o problema. Esperar por decisão judicial, embora
compreensível em tese, perde substância quando se trata de salário retido, o que se traduz, para o assalariado,
em impossibilidade imediata de sustentar-se. Além dlj
que, diante do processo inflacionário vigente, há mesmo
quem se utilize dessa prática para efetuar o pagamento
com valor defasado da inflação real, até decisão judicial,
enquanto aplica o montante no mercado financeiro .
Dcssa forma estabelecido, como propostq nesta lei,
índice de correção real pelo BTN fiscal, poucos tentariam utilizar-se de mecanismos especiais para faltar com
os compromissos assumidos com o trabalhador.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 1989. - Deputado
Jorran Frejat.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

..·.. ·....··.. ·..····..·..··Tíwic)ú··....·..··....·..···..·....
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

..........................CAPiTüi:.o·i

..

Dos Direitos Sociais
Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

x - proteção do salário na forma da lei, constituindo
crim;e sua retenção dolosa;
DECRETO-LEI No 5.452
DE I' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

(Do SI. Jofran Frejat)
Dispõe sobre a correção pelo BTN fiscal da remu·
neração retida em desacordo com o disposto no parágrafo único do art. 459 da CLT e no Decreto-Lei
n' 75, de 21 de novembro de 1976, e dá outras
providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação; de Trabalho; e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Será corrigida pela variação do BTN (Bônus
io Tesouro Nacional) fiscal a remuneração devida a

..··..·........··..·..··....ilTULü·iv..·......·......··....··..··
Do Contrato Individual do Trabalho

....····..··....·..·......cAPiTüLÕ·ii·····..·•···..·····..··..·
Da Remuneração

...........................................................................
Art. 459. O pagamento do salário, qualquer que
seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado
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por período superior a um mês, salvo no que conceme
a comissões, percentagens e gratificações.
Parágrafo único. Quando o pagamento houver sido
estipulado por mês, deverá ser efetuádo, mais tardar,
até o décimo dia útil do mês subseqüente ao vencido.
Quando houver sido estipulado por quinzena ou semana, deve ser efetuado ate o quinto dia útil.
DECRETO-LEI No 75
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
Dispõe sobre a correção monetária aos débitos
de natureza trabalhista, bem como a elevação do
valor do depósito compulsório nos casos de recursos
perante Tribunais do Trabafho, e dá outras providências.

........................................................................
Art. 2' Considera-se época própria para os efeitos
do art. 1':
I - quanto aos salários, até o décimo dia do mês
subseqüente ao vencido, quando o pagamento for men·
sal; até o quinto dia subseqüente, quando semanal ou
quinzenal;
II - quando às indenizações correspondentes à résCisão do contrato de trabalho, sem justa-causa, O dia
em que aquela se verificar ou for declarlA:la por seno
tenças;
IH ....:..- quanto a outras quantias devidas aos empregados, até o décimo dia subseqüente à data em que
se tornarem legalmetne exigíveis.

PROJETO DE LEI
N' 3.5~4, D~ 1989
(Do Sr. OsvaldCl Bender)
Disdplina a aplicação de recursos de pedágio nas
rodoviM federais.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.822, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Acrescente-se ao art. 6', da Lei n' 7.712, de 22 de dezembro de 1988, o seguinte dispositivo:
"Art. 6 0
..

§ 3' No mínimo; 7Ú% (setenta por cento) do
produto da arrecadação do pedágio pela utilização
de rodovias federais, pontes e obras de arte especiais que as integram, arrecadados em cada unidade
da federação, deverão ser destinados ao custeio
de despesas com a execução de serviços na própria
unidade da federação onde o pedágio for arrecadado."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O lastimável estado das rodovias federais em todo
o País, fruto do abandono e da falta de recursos que·
afligem o setor, motivou a aprovação da lei n' 7.712,
de 22 de dezembro de 1988, que prevê a cobrança de
pedágio nas rodovias federais.
A urgência na aprovação d;l mencionada lei resultou
em imperfeiçõe~ e lacunas que podem agora sé;t melhor
identificadas.
Com o sistema antigo de postos de pedágio, o usulirio
das rodovias federais tinha condições de saber que as
taxas pagas destinavam-se àquelas rodovias onde 05 pos.tos se localizavam. Agora, no entanto, COI)l. o selo-pe._
gágio os critérios de distribuição dos recursos são praticamente aleatórios.
Um critério definitivo que se sobrepõe inclusive às_
forças políticas do momento na ocasião em _que Se vota
o or~amento da União, a cada exercício, ê-essa cteterminação, que propomos, de se destinar obrigjlÍ:oriamente,
no mínimo, 70% (setenta por cento) do! recursos do
selo-pedágio para serviços na própria unidade da federação onde os recursos São àrrecadados.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1.989. - Deputado
Osvaldo Bender.
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LEGlSLAÇÁO ClTADA. 4NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSOES PERMANENTES

LEI N' 7.712,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Dispõe sobre a cobrança de pedágio nas Rodovias
e dá outras providências.

F~derais

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Esta lei disciplina a cobrança de pedágio
pela utilização de rodovias federais, pontes e obras de
arte especiais que as integram.
Art. 2' Contribuinte do pedágio é o usuário de ro·
dovia federal sob jurisdição do Departamento Nacional
de Estradas e 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 trá·
fego, 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 coníbustíveis poderão ser utilizados como pontos de venda dos
bilhetes de pedágio.
Art. 5' Quando o veículo for encontrado trafegando em rodovia federal sem o comprovante do paga·
mento do pedágio ou fora do período de tolerância
de três dias de sua validade, o usuário sujeitar-se-á
ao recolhimento de seu valor, acrescido de multa equi-
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valente a 100% (cem por cento), calculada sobre o valor
atualizado.
§ l' O disposto neste artigo não será aplicável em
trecho de rodovia federal que se encontre sob jurisdiçao
do Estado ou do Município, ou em trecho situado 1)0
perímetro urbano do Município onde o veículo esteja
licenciado.
§ 2' (Vetado.)
.
Art. 6' O produto da 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.
§ l' No exercício de 1989 e até o montante disponível, a aplicação atenderá aos seguintes programas:
-Conservação
22%
-RestauraçãolMelhoramento
50%
-Adequação de Capacidade .,
20%
-Operação do Sistema .. :......................... 8%
§ 2' Em qualquer hipótese, é vedada a aplicação
idos recursos provenientes do pedágio em despesas com
pessoal.
Art. 7' A implantação, pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, do pedágio instituído nesta lei; implicará suspensão do atualmente exigido em
praças ou barreiras instaladas ao longo das rodovias
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 ã execução desta lei.
Art. 10. Esta lei entra· em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. I1evogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1988; 167' da Independência e 1OQ9 da República. - JOSÉ SARNEY - José
Reinaldo Carneiro Tavares.

sado os índices da inflação. O melhor exemplo são os
consórcios de automóveis que, no último período, foram majorados mais de uma vez por mês.
A finalidade precípua do consórcio é facilitar a aquisição, por parte de determinadas parcelas da população,
de bens de consumo duráveis. Possui, com conseguinte,
um determinado alcance social. É inadimissível, pois,
que determinados setores empresariais se locupletem
às custas do esforço laboral de milhares de consorciados.
Assim, estamos garantindo com a nossa proposiçao,
a restituição aos consorciados que desistem de consórcio, a devolução das parcelas pagas.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1989. - Deputado
Paulo Renato Paim.

NQ de Eixos

Motocicleta
Automóve 1. caminhonete.
2
Furgão
On ibus e Cam Inhão Leves
2
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5 ou mais
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1
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2
Trailer
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1.00
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PROJETO DE LEI
NÇ 3.580, DE 1989
(Do Sr. Irajá Rodrigues)
Estabelece condições para a realização do pagamento da dívida externa brasileira e dá outras providências.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.493, de 1989)
O Congreso Nacional decreta:
Art. l' Fica suspenso o pagamento do principal,
juros e demais acessórios da dívida externa da República Federativa do Brasil até que o Supremo Tribunal
Federal decida sobre a constitucionalidade dos contra·
tos relativos aos mencionados débitos;
Art. 2' Para retomada do pagamento previsto no
artigo anterior, serão exigidos novos contratos, a serem
submetidos ao Congresso Nacional, com exclusão de
cláusulas atentatórias à soberania nacional, à jurisdição
brasileira ou que estipularem juros flutuantes;
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
.
Art. 4' Revogam·se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 1989. - Irajá Rodri·
gues, Dep,!tado Federal.
Justificação
Em Plenário.

PROJETO DE LEI
N' 3.583, DE 1989
(Do Sr. Paulo Paim)
Dispõe sobre a devolução das parcelas pagas no
caso de desistência dos consórcios e dá outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação; de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente;
c de Economia, Indóstria e Comércio.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica assegurado aos participantes dos consórcios, em caso de desistência. a devolução de todas
as parcelas pagas, corrigidas monetariamente pela variação do BlN fiscal.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se,
inclusive. às parcelas pagas antes da publicação desta
lei.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Nossa proposição objetiva resguardar os interesses
de milhares ·de cópsorciados de todo o Brasil que têm
sido prejudicadQs pelo aumento abusivo dos consórcios.
Em muitos casos, o reajuste dos valores tem ultrapas-

PROJETO DE LEI
N9 3.586, DE 1989
(Do Sr. Edmílson Valentim)
Institui a cobrança de meia entrada nos espetácnlos públicos de natureza cultural e de eventos
esportivos para os estudantes dos ensluos fundamental, médio e superior.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n'2.656, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ficam as cmpress promotoras de diversões,
espetáculos de natur'(za cultural e de eventos esportivos, obrigados a cobrar meia entrada dos estudantes
dos ensinos fundamental, médio e superior ,oegularmente matriculados na rede de ensino público 01:1 particular.
§ l' Entende-se por "diversões e-cspetáculos públicos de natureza cultural" o cinema, teatro, concertos.
recitais, óperas, balés, Shows, além de outros de valor
educativo ou cultural.
§ 2" O valor da meia entrada corresponde a 50%
(cinqüenta por cento) do preço líquido cobrado pelas
empresas, acrescido dos tributos legais vigentes no município.
§ 3' O desconto instituído no capnt desse artigo
é condicionado a apresentação da carteira estudantil
expedida pelos órgãos oficiais de representação nacional discênte, a União Naciopnal dos Estudantes ou a
União Brasilira dos Estudantes Secundaristas, conforme a vinculação do estudante.
§ 4' A carteira estudantil terá validade em todo território nacional.
§ 5' As casas de diversões, espetáculos públicos e
de eventos esportivos ficam igualmenbte obrigadas a
manter avisos, em local visível e de fácil lcitura para
o público contendo-os preços dos ingressos, bem como
o valor dos tributos incidentes.
Art. 2' A inobservância do disposto nesta lei sujei·
tarão o infrator a multa correspondente a 50 (cinqüenta)1
salárips mínimos vigentes, cobrada em dobro em cada
reincidência.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de·sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Jnstificação
O número de estudantes regularmente matriculados.

no País, ascende a mais de trinta milhões, correspondente à população nacional de muitos países.
O poder aquisitivo da quase totalidade dos estudantes
brasileiros é baixíssimo, uma vez que a pirâmide social
de que fazem parte apresenta uma base muito distante
do vértice.
Para agravar a situação, são exatamente os estudantes
pobres os mais onerados pelos custos do ensino, principalmente no ensino superior. onde se verificou o maior
incremento de matrículas dos últimos anos, engrossando as estatísticas oficiais do setor.
Inserido em tão adverso contexto sócio-econômico,
pode-se entender a causa preponderante da dificuldade
de acesso dos estudantes brasileiros à cultura.e ao lazer,
embora estas atividades na Constituição Federal estejam asseguradas a todo jovem nos seguintes termos:
"Art. 227 É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cul·
tura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
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a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão,"
O direito à cultura e ao lazer, portanto, ê muito mais
amplo. De acordo com a Constituição, é assegurado
a qualquer criança ou adolescente, independentemente
de sua condição de estudante.
Já houve época em que ao estudante brasileiro foram
assegurados os benefícios que lhes estamos tentando
restituir. Nas décadas de 60 e 70 os estudantes pagavamn
meia entrada e podiam comparecer.às sessões de cinema
e teatro com uma certa freqüência. A partir do dia
30 'de março de 1983, com a Rcsolução de n' 92 do
Conselho Nacional de Cinema - Concine estabelece
a cobrançada de meia entrada e da entrada inteira por
sessão cinematográfica. Com esta resolução, a intenção
do Concine, na época, era de introduzir a meia entrada
em horários especiais para todos, independente de ser
ou não estudante.
Hoje, não existe meia para o estudante e nem horános especiais para que todos possamn assistir às sessões
cinematográficas pagando a meia entrada.
Isto reflete a falta de incentivo do Estado e reforça
a visão de que o acesso à cultura seja de uma minoria
favorecida.
Enquanto isso nos países desenvolvidos os estudantes
continuam a merecer assistência por parte do Estado.
Na Europa, por exemplQ, é grande o número de jovens
que freqüentam a diversos espetáculos cultural!;, Q que
contribui poderosamente para o incremento da sociabilidade, da cultura e uma indiscutível evolução do pensamento do ser humano.
De posse da carteira de estudante, aos jovens são
concedidos descontos de cinqüenta por cento nas entradas dos cinemas, teatros e demais programas de interesse cultural e artístico.
O Congresso Nacional aprovanelo um projeto de lei
dessa natureza estará contribuindo em muito para o
crescimento intelectual dos iovens brasileiros.
Sala das Sess6es-3-Ó ele agosto ele lY8Y. - Edmllson
Valentim·

PROJETO DE LEI
N' 3.603. DE 1989
(Do SI. Daso Coimbra)
Autoriza a utilização do gás liquefeito de petróleoGLP, como combustível nos veículos que especlflca.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n'1.026, de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Aos veículos automotores de via terrestre;
destinados ao transporte de cargas e de passageiros,
é autorizadâ a utilização do GLP (gás liqüefeito.'de
petróleo) como combustível.
Art. 2' As nonuas para a adaptação e para a segurança dos veículos serão expedidas pelo Contran Conselho Nacional de Trânsito, no prazo de 60 (sessenta) dias contado da publicação desta lei.
Art. 3' . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI
N~ 3.608, DE 1989
(Do Sr. Felipe Mendes)
·Dispõe sobre a denúncia de irregularidades ou
Ilegalidades previstas no art. 74, § 2', da Constituição Federal.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.492/89.)
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Qualquer cidadão, partido político. associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidadcs ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas
da União contra pcssoas, órgãos ou entidades sob sua
jurisdição.
Art. 2' Em casos de irregularidades ou ilegalidades
na arrecadação e na aplicação de recursos públicos dos
Estados e Municípios, as denúncias serão encaminhadas
aos respectivos Tribunais ou Conselhos de Contas.
Art. 3' A denúncia apresentada ao Tribunal deverá:
I - referir-se a pessoa física ou entidade pública jurisdicionada;
II - tratar sobre matéria de sua competência;
III - ser redigida em linguagem clara e objetiva;
IV - conter o nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço; e
V -estar devidamente firmada e, quando possível,
acompanhada de prova convincente.
Art. 4' O Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias recebidas, até que conclua as verificações preliminares sobre a matéria, a fim de resguardar os direitos
e garantias individuais previstos na Constituição Federal.
§ l' Conhecida a denúncia, os autos tramitaráo em
caráter de urgência, na fonua estabelecida no Regimento Interno do Tribunal.
§ 2' Se houver, em curso no Tribunal, processo de
tomada ou prestação de contas refercntc à gestão a
que os fatos denunciados se prendem, poderá o Tribunal
detenuinar seja a denúncia ao mesmo anexada, para
exame em conjunto.
§ 3' A investigação ou diligência que envolver atos
ou despesas de natureza sigilosa ou assuntos de interesse
da segurança nacional será feita com observância de
sua classificação, sob pena de responsabilidade de quem
a violar, apurada na forma da lei.
§ 4' Ao decidir, o Tribunal poderá manter ou não
o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia.
Art. 5' Para a apuração dos fatos denunciados, o
Tribunal, quando julgar conveniente, determinará a
realização de inspeção ou auditoria, podendo, ainda,
alterar os planos da inspeção em curso.
Art. 6' Apurada a irregularidade, o Tribunal adotará as medidas cabíveis conforme a legislação em vigor.
Art. 7' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Justificação

Toda a vez em que uma prática qualquer é forçada
à clandestinidade, os riscos para a comunidade em geral
são duplicados.
É o caso, especificamente, da utilização do GLP como
combustível. O Contran proibiu esse uso, mas, sem
embargo da vedação, milhares de veículos trafegam,
em todo o País, utilizando essa modalidade de combustível, em condições as mais precárias e perigosas.
Em verdade, não vislumbramos qualquer impedimento para o uso do GLP como combustível, desde
que somente para veículos d,estinados ao transporte de
carga ou de passageiros, e que, para as necessárias adaptações, sejam observadas as notmas de segurança.
O transporte será substancialmente barateado, e não
·haverá qualquer risco para os usuários e o público em
geral.
Por essa razão, preconizamos, nesta proposição, a
autorização em apreço, devendo o Conselho Nacional
de Trânsito, no prazo de sessenta dias, expedir as normas que deverão ser observadas para as adaptações
e a segurança dos veículos.
Sala das Sessãos, 4 de setembro de 1989. - Daso
Coimbra.

A Constituição de 1988 incorporou inúmeros dispositivos que proporcionam à sociedade civil instrumentos
eficazes de controle sobre os atQs do poder público,
inclusive antes que produzam efeitos.
Nesse sentido, por exemplo, o § 2' do art. 74 dispõe
que "qualquer cidadão, partido político, associação ou
sindicato é parte legítima para, na rorma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal.
de Contas da.União".
Atos administrativos irregulares ou ilegais são cometidos sem que os controles inten,los sejam, por razões
óbvias, acionados a tempo. Posterionuente, quando do
exame da prestação de contas pelo Tribunal, aqueles
atos já produziram efeitos, ou seja, prejudicaram a sociedade devido à má gestão dos recursos públicos.
Pretende-se, com este projeto de lei, tornar possível
que pessoas e entidades zelosas pelo bem comum, ou
pela moralidade administrativa, interrompam o curso
de decisões lesivas ao patrimônio público, reeorrendo
à instância competente - os Tribunais de Contas - ,
em vez de buscarem a imprensa ou a denúncia anônima.
Desta forma, o projeto de lei conferirá ao controle
l?xtemjl !ltrib!!ições para a fiscalização durante o curso
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do processo administrativo, em vez de somente atuar
a posteriori.
.
Sala das Sessões, 5 de setembro de 1989. - Felipe
Mendes.

LEGISLAÇÃO CITADA, A~EXADA PELA
COORDENAÇAO
DAS COMISSÓES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

····························-rfTuLo·iv············

.

Da Organi7Jlção dos Poderes

.......................... 'CAPíTULO" I···········

.

Do Poder Legislativo

····························SEÇAO·ix··················

.

Da Fiscalização Contábil,
Financeira e Orçamentária
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de fonua integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
§ 2° Qualquer cidadão, partido político, associação
ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei,
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

PROJETO DE LEI
N~ 3.613, DE 1989
(Do SI. Ivo Lech)
Regulamenta a prof"Issão de Terapelta Naturista
e determina outras providências.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 2.416, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A designação profissional e o exercício da
profissão de Terapeuta Naturista são privativos dos portadores de certificado ou diploma expedidos por escolas
oficiais ou reconhecidas e devidamente inscritos no órgão regional de fiscalização da classe.
Parágrafo único. Os certificados de cursos congêneres, expedidos por escolas estrangeiras reconhecidas
no país de origens, serão revalidados na forma da lei.
Art. 2' Os cursos para fonnação de Terapeutas Naturistas serão de nível superior específico com a duração
mínima de 4 (quatro) anos. sujeitos os currículos ã aprovação do 6rgfto competente do Ministério da Educação.
Art. 3' E facultado ao Terapeutas Naturista o exercício da atividade profissional na área de sua formação,
abrangendo métodos de diagnóstico, prevenção, terapia
e reabilitação de cunho reconhecidamente naturista.
Parágrafo único. Faculta-se. também. ao Terapeuta
Naturista legalmente habilitado o· exercício do magistério e da pesquisa na área de sua formação profissional,
atendidos os requisitos legais pertinentes.
Art. 4' É criado o Conselho Federal de Terapeutas
Naturistas, dotado de personalidade jurídica de direito
públic~, autoncpnia administrativa e financeira, sob a
forma de autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho, destinado a fiscalizar e disciplinar o exercício da
profissão.
Art. 5° O Comlblho Federal de Terapeutas Naturistas é constituído por 5 (cinco) membros efetivos c
igual número de suplentes, eleitos por maioria de votos,
para um período de 3 (três) anos, em escrutínio secreto,
de que participem, obrigatoriamente, os profissionais
regulannente inscritos.
Parágrafo único. É facultado ao Conselho Federal
a criação de seções regionais nas unidades da Federação
onde se justifique a sua instalação.
Art. 6° Manter-se-á o Conselho Federal de Terapeutas Naturistas através da contribuição anual compulsória dos profissionais inscritos, segundo tabela aprovada pelos conselheiros eleitos.
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Art. 7' A primeira diretoria do Conselho Federal
de Terapeutas Naturistas eleger-se-à em assembléia gerai da classe, especialmente convocada para este fim,
para um mandato de 1 (um) ano.
§ l' À primeira diretoria do Conselho compete a
instalação e estruturação do órgão. a elaboração do
regimento interno e do órgão de Etiea da elasse e a
organização do quadro de profissionais inscritos, além
.de outras funções inerentes ao Conselho.
§ 2' O regimento interno e o código de ética serão
aprovados em assembléia geral da classe.
Art. 8' Serão provisionados pelo Conselho Federal
de Terapeutas Naturistas os profissionais que, até 180
(cento e oitenta) dias a contar da data de vigência desta
lei, comprovarem o efetivo exercício da profissão por
mais de 5 (cinco) anos.
Art. 9' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
. As chamadas "medicinas alternativas", de caráter naturistas, vêm obtendo considerável aceitação popular
não s6 por sua reconhecida eficácia, mas, também, por
prescindirem da dispensação dos medicamentos ditos
alopáticos. Contudo, a par destas vantagens, surge o
problema do completo despoliciamento nessa área de
vital importância para a saúde pública, permitindo que
incscrupulosos contumazes transformem essas práticas
em objeto de lucro fácil.
Daí, pois, o pretender-se que as medicinas naturistas
sejam protegidas por regulamento especial que permita
sua fiscalização rotineira e exija capacitação mínima
dos que se decidem pela sua prática habitual ou profissional.
A prop6sito, a própria Organização Mundial de Saúde já se decidiu pelo aconselhamento dessas práticas,
incorporando-as e vinculando-as aos serviços primários
de saúde, em especial nos países em desenvolvimento,
justamente por serem potencialmepte úteis e, mesmo,
imprescindíveis para a consecução·de sua meta política
de "Saúde para todos no ano 2000"
De tal forma, a fim de que as chamadas medicinas
naturais atinjam a respeitabilidade que estão a merecer
e passem a exercer o papel que lhes está destinado,
propõe-se que se institua cursos regulares para formação a de Terapeutas Naturistas a nível de terceiro grau,
bem como a organizaç1Ío desses profissionais em instituição autárquica de caráter disciplinar, a exemplo de
outras organizações congêneres que têm contribuído
positivamente para o controle e o próprio desenvolvimento de várias classes profissionais.
Sala das Sessões,
de 1989. - Deputado
Ivo Lech.

PROJETO DE LEI
N~

3.626, DE 1989

(Do Sr. Antônio Ferreira)
Dispõe sobre a contagem do tempo de estudo em
escolas de nível superior para fms de aposentadoria
e disponibilidade no serviço público e dá outras pro·
vidências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Redação; de Serviço Públko; e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:

Art. l' De acordo com o disposto nesta lei, o tempo
de estudo em escolas de nível superior será computado
para fins de aposentadoria e disponibilidade no serviço
públlco.
Art. 2' O servidor público, qualquer que seja o regime jurídico, fará prova de seu tempo de estudo através
de certidão expedida por estabelecimento de ensino
superior devidamente reconhecido pelo Ministério da
Educação, que será averbada em sua repartição de trabalho, ou no Instituto Nacional de Previdência Social,
quando regido pela Consolidação da Leis do Trabalho.
Art. 3' Os benefícios desta lei somente se aplicam
aos servidores públicos que concluírem o curso de nível
superiol'e que tenham colado grau.
Art. 4' O tempo de estudo em escola de nível superior será computado, nos termos desta lei_ mesmo quando concomitante com o de efetivo exercício, observado
o seguinte critério:
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I - para os cursos concluídos sob o regIme seriado,
o tempo de estudo será considerado como o mínimo
necessário para a conclusão do respectivo curso:
II - para os cursos concluídos sob o regime de créditos. o tempo de estudo será considerado como o médio
para a integralização curricular do respectivo curso.
Art. 5" Os servidores públicos que já sejam portadores de diploma de curso superior averbarão o tempo
de estudo mediante requerimento, considerando-se
aquele tempo como o mínimo necessário para a conclusão do respectivo curso sob o regime seriado.
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contn\rio.
Justificação
O projeto que temos a honra de encaminhar à elevada
deliberação da Casa não cuida especialmente de algo
novo dentro do sistema de pessoal, visto que, no âmbito
militar, tal experiência tem sido comprovada como justa
e títil. O estudo nas escolas militares é computado como
tempo de serviço efetivo, para o mesmo fim aqui preconizado.
Mais além, a importância da lei proposta está em
buscar atrair para o serviço público recursos humanos·
de melhor qualidade e preparo profissional. visando
fixá-los dentro das carreiras constantes dos quadros e
tabelas, na União, nos Estados e nos Municípios.
Igualmente, é certo que a nova lei será de grande
inceutivo à formação universitária, notadamente se considerarmos o serviço público como a maior fonte de
emprego do País.
Assim, os seus benefícios somente alcançam os que
concluírem o curso superior, após a colação de grau.
a tempo de estudo poderá ser concomitante com o
de efetivo exercício, bcncficíando-se os atuais servidores do efeito retroativo da lei, confortne o art. 5',
que estabelece condições especiais para a contagem daquele tempo para os já servidores.
Esperamos que esta Casa acolha a proposição e a
transforme em lei, atendendo a mais profunda aspiração
de todos os que sc empenham em conseguir a formação
universitária, verdadeiro desafio para a maior parte de
nossa população estudantil.
As razões de sua apresentação, como se vê finalmente, estão calcadas no anseio da classe estudantil,
conforme testemunho de alunos e mestres da Universidade Federal de Alagoas, onde encontrei as hases
para a elaboração do texto ora oferecido à apreciação
dos Senhores Congressistas.
Sala das Sessões,
. - Deputado Antônio
Ferreira.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) sa-se às

Pas-

IV - PEQUENAS
COMUNICAÇÕES
Tem a palavra o Sr. Nilsou Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, trago hoje, para registro, fato relevante
da vida política e administrativa da cidade de Belo Jardim, Estado de Pernambuco: a implantação de dependência do Banco do Nordeste do Brasil, nos termos
da Resolução n" 15.35/88, conforme comunicação
DEORB-89/1931-1, de 18 de agosto do corrente ano.
do Banco Central do Brasil.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro, com
a maior satisfação, o excelente trabalho desenvolvido
pelo presidente do Banco do Nordeste, Sr. José Pereira
c Silva. O ano de 1988 foi marcado por uma postura
mais agressiva do banco no mercado, visando aumentar
o poder de competitividade, com o lançamento de novos
produtos e serviços. Destacam-se. neste aspecto, a implantação da caderneta de poupança e da conta remunerada, a instalação da mesa própria de open e do Fundo
dc Conversão da Dívida, bem como a autorização para
emitir Certificados de Depósito Bancário - CDB. Registrem-se, ainda, as providências para operar, em breve, com cartão de crédito e fundos de curto prazo e
de renda fixa. Essa disputa por novos mercados. diga-se.
em nada afetou a ação do BNB enquanto agente do
desenvolvimento. Muito pelo contrário, o Banco do
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Nordeste encerrou 1988 com um saldo de aplicaçõe"
da ordem de Cz$ 1.176,8 bilhão, dos quais Cz$ 9!cl.':!
milhões destinados a operações próprias de banco de
desenvolvimento. compreendendo empréstimo,; de mé·
dio e longo prazos para a agropccu~{ria. a indústria e
a infra-estrutura.
A despeito das dificuldades eClJnómicas nacionais.
que afetam o desempenho da econumia nordestim;, essas opcraçôes tiveram um crescimento do,.; 977.0';[ no
exercício. superando a inflação e ampliando de 7I.7 C}
para 77.7% sua participação no total dos empréstimos
do banco. Esse dcsempenho seria mais expressivo vale frisar - se tivesse sido apartada ao Banco do Nordeste a soma de Cz$ 54 bilhões, relativa aos três últimos
meses de 1988. referente aos recursos constitucionais
destinados a financiamentos aos setores produtivos reghnais.
Os recursos globais mobilizados pelo BNB apresentaram, ao final de 1988. um saldo de Cz$1.407,7 bilhão.
registrando-se, no exercício, pequena elevação na participação dos recursos internos, de 30,9% para 32.4%.
Manteve-se. no entanto, a predominância dos recursos
de repasse, responsáveis por 67,6% dos recursos totais.
Apesar da pouca disponibilidade de recursos adequados
à sua filosofia operacional, o banco conseguiu bons resultados em 1988, alcançando um lucro líquido de Cz$
14.256,7 bilhões. o que permitiu à Diretoria propor
a distribuição de dividendos aos acionistas no total de
Cz$ 10.015,1 bilhões. valor correspondcnte a quase três
vezes o mínimo obrigat6rio (Cz$ 3.385,9 hilhões). Com
esse'quadro, os acionistas receberam dividendo complementar, relativo ao segundo semestre do exercício, à
razão de Cz$ 7,20 por ação.
Os bons resultados - a parte da anistia da correção
concedida de acordo com o art. 47 das Disposições
Transitórias da Constituição em vigor. que implicou
perdas líquidas da ordem de Cz$ 7.922 milhões, no
exercício - devem-se, na verdade, a uma política de
administração racional dos recursos.
Estabeleceu-se, portanto, perfeita sintonia entre redução de custos e elevação da produtividade e do nível
de qualidade dos serviços, cabendo mencionar que as
despesas administrativas do Banco do Nordeste tiveram
queda real em 1988, reduzindo de 14,2% para 11.6%
sua participação no total das despesas da instituição.
Vale citar, ainda, a prioridade ao treinamento. forma
de elevar a produtividade do pessoal, permitindo ao
Banco do Nordeste ampliar o leque de serviços à clientela, mesmo com redução da força de trabalho.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agradeço ao
ilustre e honrado presidente do Banco Central do Brasil,
Dr. Wadico Waldir Bucchi, o atendimento ao meu pleito de implantação de dependência do Banco do Nordestc em Bclo Jardim (PE). O Dr. Wadico Bucchi é
um dos mais hábeis economistas do País, jovem, mas
distingue-se pela tenacidade, inteligência e lealdade.
Sua carreira é das mais brilhantes, da qual pode-se orgulhar um administrador. Sua atuação está indelevelmente
consagrada por inúmeras iniciativas. Agradeço aos companheiros Deputados Firmo de Castro, Raimundo Bezerra e, principalmente, ao Deputado Fernando Gasparian a colaboração e insistência no atendimento do meu
pleito há tantos anos formulado - mais de dez anos
- e somente agora atendido.
Finalmente, Sr. Prcsidente, Sras. e Srs. Deputados,
os dias de hoje, ao contrário do que possam aparentar,
estão a exigir, cada vez mais, coerência das pessoas,
autenticidade, cumplicidade de coração, compromisso.
compatibilização, enfim, coincidência entre o que se
pensa, o que se diz e· o que se faz. A firmeza. a humildade, o espírito de servir, a capacidade de pedir ou
de reivindicar, a tolerância para com a realidade, são
virtudes do excel"ente administrador, presidente do
BNB, Dr. José Pereira e Silva. O caminho de S. Ex'
é sempre aquele que forjou a sua têmpera no convivio
com os nordestinos. e que desde cedo, na vida, pôde
compreender, com Gandhi, que a satisfação "está mais
no esforço do que na realização". ou que "a viagem
é o destino", como dizia Ferguson, ou ainda. como
Kazantzakis: "Ítaca é a própria viagem"; ou Cervantes:
"a estrada é melhor do que a pousada"
Presidente José Pereira e Silva, vale ressaltar nessa
minha luta pela implantação de dependéncia do BNB
em Belo Jardim (PE), absorvente, causativa e comple-

.Setembro de 1989
Xü. a lealdade a toaa prova e a ptucura de viver com
a verdade do amigo. Muito obrigado. presidente José
Pereira e SIlva. (Muito bem! Palmas.)

ANEXO AO DISCURSO DO DEPUTADO
NILSON GlBSON:
BANCO CENTRAL DO BRASIL
PRESI-89/2399
BrasI1ia(DF). 6 de setembro de 1989
Do: Presidente Interino do Banco Central do Brasil
Ao: Sr. Deputado Federal Nilson Gibson
Câmara dos Depntados - Praça dos 3 Poderes
Nesta
Refiro-me ao expediente Oí. n' 1.515/89, de 31-7-89,
através do qual V. Ex' faz menção à relocalização da
agência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., atualmente instalada no Município de Brejo da Madre de
Deus (PE) para Belo Jardim (PE).
2. A propósito, informo que este Banco Central.
por despacho de 18-8-89, publicado no Diário Oficial
da União de 24-8-89, autorizou a implantação de uma
dependência daquele estabelecimento em Belo Jardim
(PE), nos termos da Resolução n' 1.535188, conforme
eomunicação DEORB-89/1931-1, de 18-8-89.
3. Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex'
meus protestos de estima e consideração. - Wadico
Waldir Bucchi, Presidente Interino.
Diário Oficial - Quinta-feira, 24 agosto 1989 - Seção
1-14583
DIRETORIA DA ÁREA BANCÁRIA
Departamento de Organização
e Autorizações Bancárias
Processo n' 9.956.629/89-0 Sr. Chefe do DEORB,
por despacho de 18-8-89, autorizou o Banco do Nordeste do Brasil S.A., sediado em Fortaleza (CE), a
instalar 1 (uma) agência em Belo Jardim (PEJ, eom
base no disposto na Resolução n' 1.535/88.
O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro o recebi·
mento, ontem, de honroso telegrama do ex-Ministro
Aureliano Chaves, primeiro candidato à Presidêneia
da República que responde à correspondência que enviamos, em nome da Subcomissão Especial para a Amériea Latina, a todos os que aspiram ao cargo de dirigente
da Nação. Apresentamos a todos eles o objetivo da
Subcomissão, ou seja, a êleição direta do. Parlamento
Latino-Amellcano como forma de realizar a integração
dos povos desta parte do Continente, com participação
popular e democracia. Enviei três vezes a mesma corres·
pondência aos candidatos de todos os partidos, e onterr
rcccbi a primeira resposta, a do cx-Ministro Aureliano
Chaves.
Embora seja conhecido o meu empenho e o do meu
partido na eleição do candidato que consideramos o
melhor, a mais revolucionária. a mais mudancista, que
é Luiz Inácio Lula da Silva, não posso deixar de registrar
que considero o reconhecimento à proposta, a sensibilidade para com a questão da Amériea Latina e para
o componente democrático da integração fatores positi·
vos na campanha, na candidatura e na personalidade
do ex-Ministro A\treliano Chaves.
O SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB - GO. Sem
Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria, neste momento, de fazer uma comunicação
à Casa: .nós, do Estado de Goiás, estamos promovendo,
c.m .eo~Junto com a representação da Fundaçãp dc AsslstenCIa ao Estudante Goino, o I Seminário de Educadores Evangélicos, no dia 16 do eorrente, em Goiânia.
Pessoa~ de sentimento eristã, envolvidos no preocesso
educaCional, procuram ativar o sentimento religioso em
todas as instituições, para que cada pessoa, devidamente ins~ruída e que tenha as qualidades necessárias para
o ensmo, ocupe um espaço, nesta área, em seu município.
• Estaremos realizando - repito - no próximo dia
16. o I Seminário de Educadores Evangélicos de Goiás.
e este deput,\do que lhes fala apóia a iniciativa, sendo
também um dos preletorcs do evento, o qual terá lugar
no auditório da Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Goiás.
revisã~ do orador.) -
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Gostaria, ainda. de registrar minha preocupação COIll
a matéria constante da Ordem do Dia e com a rejeição
de nove emendas. Temo que emendas de caráter moralizador sejam rejeitadas. Cito uma. a de n' 12, que estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens dos últimos vinte anos. a origem do patrimônio, bem como
a sua manutenção. No momento em que despertà o
interesse pela preservação dos valores étieos e morais
no contexto sócio-político, seria de bom alvitre qnc
medic!as como esta sejam devidamente acatadas, para
que possamos apresentar-nos com altruísmo e dignidade
diante do povo brasileiro.
O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
votaremos hoje matéria de grande relevância, relacionada com a legislação eleitoral. Os seguidores, ássumidos ou não. do Sr. Fernando Collor de Mello têm argumentado que os dispositivos incorporados à legislação
eleitoral são casuísticos, porque implicam alteração das
'regras do jogo. depois que este começou..
Sr. Presidente, Srs. Deputados, na verdade, houve
alteração das regras do jogo depois que ele começou,
mas tal alteração não provém deste projeto de lei, através do qual se tenta, isto sim, recolocar em trilhos democráticos algumas questões fundamentais no que diz respeito à propaganda eleitoral. Na verdade, Srs. Deputados, o que aconteceu é que o projeto de lei aqui aprovado, em conseqüência de véto aposto pelo Sr. Presidente da Repúbliea, ampliou enormemente o número
de candidatos. Esta a questão eentral que se discute
aqui.
Os membros do PRN procuram lançar uma cortina
de fumaça sobre a verdadeira discussão, que não se
refere à cédula eleitoral. Quanto a esta questão, houve
acordo entre as Lideranças: a cédula será mista, o que
permitirá ao eleitor colocar um "X" ou escrever o nome
ou o número do candidato, possibilitando, ainda, que
o Tribunal Superior Eleitoral confeccione cédula especiais com o retrato do candidato.
Então, não reside aí a alteração das regras do jogo.
A alteração começou com a decisão do Tribunal SuperiorEleitoral, que abriu espaço na televisão para os
candidatos, após o início do programa do TSE.
Ora. Srs. Deputados, sabemos mUlto bem que hoje,
numa sociedade urbanizada como a nossa, a influênciE
dos meios de comunicação no processo eleitoral é extre·
mamente grande, prova disso é o resultado das pesquisas eleitorais e o papel dcsempenhado pelo Sr. Fernando Collor de Mello. exatamente o homem da Rede
Globo. O que se pretende, na verdade, é partindo do
pressusposto de que é necessário respeitar o princípio
constitucional da liberdade de informação. deixar de
respeitar outro prineípio constitucional, a proibição da
influência do poder econômico no processo eleitoral.
A decisão do Tribunal Eleitoral. que acolheu o mandado de segurança da Abert, sob a elegação de que
a legislação anterior feria a Constituição, por impedir
o livre acesso aos meios de comunicação, criou. na verdade, a possibilidade real de que o poder econômico
manipule os meios de comunicação. para favorecer tal
ou qual candidato. Isso é inaceitável. é antidemocnítico.
é mudar as regras do jogo depois quc este eomeçou.
Isso. sim, é institucionalização da influência do poder
cconômico no processo eleitoral.
Se não bastasse isso. Srs. Parlamentares, o projeto
de lei em diseurssão. além de disciplinar o acesso dos
candidatos à televisão, obriga os meios de comunicação
a abrir espaço a todos os candidatos de partido com
representação no Congresso Nacional, c sabemos que
certos meios de comunicação não querem fazê-lo. Agora mesmo, o Sr. Roberto Marinho, verdadeiro imperador deste País, vai aos jornais desmentir um funcionário
seu, que havia sido questionado pelo ex-Governador
Leonel Brizola, no preograma "Palanque Eletrônico" ..
acerca da covardia do eandidato do PRN, que não se
dispôs a apresentar-se ao debate, exatamente porque
tem o rabo comprido e teria que explicar, perante a
)pinião pública. muitas das suas atitudes do seu passado
político. Por isso não quer expor-se ao bebate democrático. O debate é exatamente a- contraposição de idéias
~ permite à opinião pública formar juízo mais correto
e profundo acerca dbs candidatos. O patrocionador do
Sr. Fernando Collór de Mello. o dono da Rede Globo.
veio a público dizer que na TV Globo não haverá deba-
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te. que' o proprietário é ele e não o seu funcionário,
que garantiu que haveria.
Ora. Srs. Parlamentares, isso é um absurdo, é uma
pouca vergonha. é manipular o processo eleitoral. A
televisão é concessão do Poder Público. Portanto é inaceitávelum marajá da televisão dizer ao povo brasileiro
quem pode.· e ou não. pode ter acesso aos meios de
comunicação. Isto é mudar as regras do jogo. depois
de ter começado
Mas não é só, ~rs. Parlamentares.
Este projeto incorporou também medidas diseiplinares
em relação às pesquisas. Aliás sabemos muito bem que
a televisão e as pesquisas são dois fatores indutores
e formadores de opinião pública.
Obviamente o eleitorado tcm que conhecer a pesquisa. mas é indispensável que conheça também quem cstá
financiando os institutos de pesquisas, que os partidos
políticos e os eleitores conheçam os critérios nelas utilizados.
Quero chamar a atenção de todos para o fato de
que a candidatura do Sr. Fernando Collor de Mello
é uma farsa. Na verdade, está-se pretendendo fazer
uma farsa desta discussão, sob a alegação da def",sa
do voto do analfabeto - e ninguém mais do que o
Partido Comunista do Brasil, ninguém mais do que a
esquerda defendeu, e continua defendendo, o voto do
analfabeto, Sob falso argumento, porque, como já demonstrei, está eontemplado eom a solução encontrada
pelas lideranças partidárias, o que se quet é encobrir
uma questão grave.
Gostaria que o Deputado Renan .calheiros, líder do
PRN, dissesse o que pensa a respeito da disciplina estabelecida no projeto de legislação eleitoral quanto ao
acesso dos candidatos !los meips de comunicação. Não
vi aqui parlamentar algum do PItN, aberta ou camufladamente, manifestar-se a respeito. Gostaria de saber,
ainda, porque Fernando Collor de Mello, covardemente, não comparece aos debates, não manifesta suas reais
posições perante a opinião pública e sua posição em
relação às normas estabelecidas para as pesquisas.
Por isso, apelo para todos os parlamentares que estão
em seus gabinetes no sentido de que venham ao plenário
cumprir sua responsabilidade, seu papel de representante do povo, votando urna lei que procura reeolocar
nos trilhos democráticos o acesso aos meios de comunieação, eom igualdade para todos os candidatos.
O Sr. Arnaldo Faria de Sá a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a sessão extraordinária convocada para esta manhã - oportunamente
levantarei questão de ordem sobre a sua convocação
- deverá ser encerrada, de acordo com o Regimento
Interno. Não há Pequeno Expediente em s!lssão extraordinária, porque ela entra imediatamente na Ordem
do Dia. As manifestações apresentadas são procrastinatórias. Estão tentando simplemente ganhar tempo
para obter o quorum necessário. A sessão extraordinária não pode ser mantida se não houver quorum.
Consultci exaustivamente o Kegimento Interno ainda
em vigor - lamentavelmente o novo, votado desde
o mês passado, não entrou em vigor porque a alteração
da lei eleitoral está atropelando o próprio Regimento
- e não encontrei nenhum artigo, nenhum parágrafo
estabelecendo que a sessão extraordinária deva ter qualquer tipo de atividade parlamentar a não ser a Ordem
do Dia.
Assim sendo, V. Ex' deve encerrar a sessão por não
haver quorum para a votação.
O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço.a palavra
para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Arnaldo Faria
de Sá inicia suas intervenções com forte e contundente
eonvicção, cxatamente porque sua contundência reflete
a convicção daquilo que está falando. No entanto, S.
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Ex' levantou questão de ordem apenas para .constar,
já que não há amparo regimental.
Não há Pequeno Expediente na sessão extraordinária, mas na ordinária. Estamos tendo breves comunicações, solicitadas pelos Srs. Parlamentares à Mesa.
Se o PRN tiver força suficiente para conseguir que todos
os Deputados abram mão das breves comunicações que
pretendem fazer, atingirá o seu objetivo. E teremos
de votar imediatamente.
Sr. Presidente, tem sido norma nas sessões extraordinárias fazer breves comunicações. Isso ocorreu também na Constituinte. E o próprio Deputado Arnaldo
Faria de Sá muito contribuiu, na ocasição, com suas
breves comunicações, pois era um Parlamentar assíduo.
Lamentavelmente, agora, com o seu colorido novo, diferente daquele que imprimia às suas teses na época
da Constituinte, não quer que os Parlamentares façam
as suas breves comunicações, porque quem tem o espaço da Rede Globo não precisa delas.
A propósito, o conterrâneo do candidato Fernando
Collor de Mello tem denúncias sérias afazer. S. Ex'
que sempre o combateu com veemência, quer agora
fazer uma breve comunicação e não querem dar-lhe
este direito. Portanto, a questão de ordem do Deputado
Arnaldo Faria de Sá não procede regimentalmente nem
politicamente.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, candidato que viaja
no Challenger, o jato mais caro que existe neste País,
que tem um comitê que é um verdadeiro latifúndio
urbano, que tem adesivos de ponta a ponta deste País,
faixas c camisetas em todos os lugares desta Pátria sofrida, não tem condições de pagar os seus assessores! É,
no mínimo, singular que não tenha. Ressalto, com ironia, a economia feita com os que são pagos pelos cofres
públicos alagoanos e os citarei nominalmente na mesma
ordem do item 4 apontado pelo Sr. Fernando Collor
em sua nota. O primeiro é o Sr. Mário Jorge Uchôa
Souza. Diz a nota de justificativa que está em gozo
de licença-prêmio desde agosto, mas não menciona que
esse senhor é o mesmo procurador do céleIte acordo
com os usineiros, e que está no comitê de Fernando
Collor desde a sua inauguração. Isto os "colloridos"
sabem melhor do que eu: a licença-prêmio é de agosto,
e no entanto o Sr. Mário Jorge recebeu de Alagoas
em março, abril, maio, junho, julho e também agora,
no gozo da licença-prêmio.
O segundo chama-se Celso de Freitas Cavalcante.
Foi o titular da Secretaria Especial de Brasília em Governos passados. Na sucessão alagoana, como tantos
outros "colloriu", c continua no mesmo local; seu cargo'
apenas mudou de nome; em vez de secretário, passou
a responsável pelo escritório de representação. Um
grande "marajá", um "marajá" de 'nove mil cruzados
novos por mês. E a nota, candidamente, diz apenas
que não são nove, mas quatro mil cruzados novos; entretanto, náo desmente a circunstância de que trabalha
no comitê e recebe dos cofres de Alagoas,
O terceiro é o Sr. Ives Cava1c;lDti. Exerce a função
de confiança do gabinete do Deputado Estadual Sabino
Romariz, este integrante do PDT. É uma forma de,
na nota, seguindo seu costumeiro hábito de falsear a"
verdade, dizer que é um homem do PDT que está servindo o "collorismo". Não é assim: Ives Cavalcanti é o
locutor de todos os comícios de Fernando Collor, salvo
engano desde a época em que este era Prefeito biônico,
e, dessa forma, presta-lhe serviços há uma década. Louvo-lhe a competência e a fidelidade. Este, sim, não
é "enrustido" nem "informal". É assumido. É assumido
mesmo. Enrustido é o Deputado do PDT, que disputou
a Prefeitura de Maceió e perdeu, na companhia de Renan Calheiros, c hoje, "convencido pelo seu povo, embora ainda do PDT, é "collorido".
Na letra d, temos o advogado de ofício Mário Guerra,
da Auditoria Militar, que, ainda segundo a nota, "exerce suas funções regulamentares em Alagoas, deslocando-se eventualmente para o Recife nos dias de folga".
Quero dizer que é advogado da Auditoria Militar, nomeado recentemente sem concurso público pelo eidadão Fernando Collor de Mello. É auditor em Maceió'
e mora no Recife. O nobre Presidente Inocêncio Oliveira, que me observa com tanta atenção, que eu agradeço,
sabe onde fica Caruaru; sabe que recentemente o Dr.
Leonel Brizola foi fazer um comício em Caruaru e,
surpreendentemente, "enrustidos" e "informais" fizeram lá uma pichação e esperaram Brizola cobrindo Caruaru de cartazes de Fernando Collor, para surpresa,
evidentemente, de Fernando Lirá e dos simpatizantes
doPDT.
Pois muito bem: quem comandou esse trabalho e há uma fotografia, salvo engano, na revista Veja -?
Foi esse mesmo intrépido advogado da Justiça Militar,
"collorido" assumido, advogado em Maceió e coordenador do comitê PRN no ... Recife!
O da letra e, Prof. Luitgard Moura, é representante
de sindicato. Como não faço acusação leviana, ignoro
qual a situação de'e, e não teço maiores comentários.
Trata-se de "collorido" histórico.
"""N"iiiétra i, õ'ctimti"lo,-o ápice dó-"iiiáriíaíimo';. Pro=-prietários de elefantes, uni-vos, faze i com que essa ma·
, nada caminhe para o comitê do PRN local. É lá que
estão todos os marajás civis e militares. Conhecemos
hoje uma nova categoria, que é a do marajá militar.
-- A Folha de S. Paulo publicou fótocópia da folha de
pagamento da Polícia Militar do Estado de Alagoas,
onde pontifica como marajá fardado o cidadão Otávio
Albuquerque, coronel da Polícia Militar em Alagoas,
e a cândida nota que "restabelece a verdade" diz que
.ele apenas requereu a passagem para a reserva, mas,
como a burocracia demora muito, ela ainda não passou
para a reserva. Não vestiu o pijama, mas está recebendo

de Alagoas e trabalhando no comitê de Fernando Collor
de Mello.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, anseig como cidadão
que tenha início esse guia eleitoral para que se democratizem as oportunidades e para que as denúncias não
fiquem circunscritas a jornais como a Folha de S. Paulo,
para que o povo possa ser esclarecido com isenção,
ao vivo e em cores, logo depois do "plim plim", que
até agora jamais favoreceu a outrem que não Fernando
Collor de Mello. É na televisão que se vai dar a amplitude aos fatos, porque foi com documentos que a Folha
de S. Paulo levantou e pr!Jvou essas e outras denúncias
nas edições de sábado, domingo, segunda e terça-feira
últimas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que se faz é realmente uma competição desigual para ver quem con·
quista o novo troféu. Não é o "Oscar" de representação,
não é um troféu qualquer como os que se distribuem
nos festivais de cinema, um Quiquito, ou qualquer coisa
semelhante. Está em jogo o troféu "Óleo de Peroba",
o troféu que consagrará o maior ':Cara-de-pau" que
o País já viu. Porque é impossível que alguém vá ao
jornal e, por escrito, diga coisas que qualquer foca pode
desmentir por certidão.
Perdoe-me, Sr. Presidente, por ter ultrapassado o
meu tempo. Agradeço-lhe a generosidade.. Mas quero
fazer um verdadeiro apelo - não aos vinte e dois assumidos, estes são casos perdidos, mas aos "enrustidos"
e aos "informais": reflitam, porque os índices do Ibope,
que funcionam como o grande catalízador dos "enrustidos" e dos "informais", despencarão na primeira quinzena de horário eleitoral gr!ituito. E para não termos
o constrangimento de, além de "descollorir" pessoas,
"desenrusti-Ias", peço que façam um exame de cons·
ciência e não se gUiem pelo Ibope, mas pelas suas cons
ciências, votem pela Pátria e não com um mistificador
(Palmas no plenário'.)

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência responde à questão de ordem do nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá e à contradita do nobre
Deputado José Genoíno. Tem sido praxe nesta Casa
observar o período de Breves Comunicações, até que
se atinja o quorum.
Esta Presidência vai responder à questão de ordem
baseada, única e exclusivamente, no Regimento Interno. Quando o Regimento Interno da Câmara dos Deputados não dispõe sobre algum assunto, valemo-nos do
Regimento Interno do Senado.
O art. 188 diz o seguinte:
"Em sessão extraordinária, só haverá oradores
antes da Ordem do Dia, casdo não haja número
para as deliberações" .
Vê-se claramente que, não havendo número para deliberações, concede-se a palavra aos oradores. Respondo à questão de ordem de V. Ex' e a indefiro.
Continuando o período de Breves Comunicações,
concedo a palavra ao Deputado José Thomaz Nonô.

o SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
tenho uma breve comunicação a fazer a respeito da'
"nota que fez publicar, hoje, em todos os jornais do
País, o candidato Fernando Collor de Mello, sob o título
-"Collor restabelece a verdade". Trata-se de uma carta
ao Dr. Otávio Frias Filho, Diretor de Reda~o da Folha
de S. Paulo.
Queria apenas, antes de me dedicar ao exame da
nota, fazer um pequeno reparo ao nobre Deputado
José Genoíno, que me antecedeu na tribuna. Oraças
a Deus não sou conterrâneo do Dr. Fernando Collor
de Mello. S. Ex' nasceu no Rio de Janeiro e combina
muito com o Leblon, com a novela das oito, com tudo
aquilo que a Rede Globo vende no Jornal Nacional
c nas suas novelas mais palpitantes. Mas vamos cuidar
de dizer a verdad, Sr. Presidente.
Jamais usei esta tribuna para me dedicar ao exame
de nomes,.mas, como a nota fala de ilustres desconhecidos dos Srs. Parlamentares e do grande público brasileiro, todos alagoanos, aqueles que foram listados na
Folha de S. Paulo eómo marajás, aspiràntes a marajás
e pelegos de marajj-, sou obrigado a analisar nome
'por nome. Quero chamar a atenção em especial da
bancada "collorid'l", daquela que ontem o Deputado
A1cenir Guerra, em memorável entrevista a O Globo,
dividiu em duas categorias: "enrustidos" e "informais".
Portanto encareço aos "enrustidos" e "informais" que
me ouvem, e em especial ;w nuOte Líder do PRN,
Deputado Renan Calheiros, 'lqui,presente, que me contestem quando lhes for dad" . "'0 i~VJa.
Diz S. Ex', o candi.ü:cc '~Uiior"'que no seu comitê
não há marajás, ninguém de Alagoas percebendo pelos
cofres públicos alagoanos, até porque no item dois de
sua nota diz candidamente: "Não tenho condições fi_ nanceiras de oferecer-lhe remuneração" .

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, é
da responsabilidade desta Casa, prin'cipalmente diante
do novo texto constitucional, refletir sobre alguns fatos
políticos dq maior seriedade.
Quem leJI a revista "Isto É/SenlJor", desta semana,
não pode deixar d y frisar, com indignidade, a disputa
de dois ou três grandes grupos econômicos .em torno
lia telefonia móvel no País.. Essa disputa envolveu, de
.lm lado. a NEC, com a participação do Sr. Roberto
Marinho c do atual Ministro das Comunicações, Sr.
Antônio Carlos Magalhães; de. outro, o amigo do peito
.do Presidente da República, Sr. Mathias MaehIine, da
Sharp, com a participação do atual Ministro da Justiça,
Sr. Saulo Ramos. .
.. Nessa disputa, Sr. Presidente, que a revista "Isto
E/Senhor" historia com detalhes, desde o processo irregular c escabroso de compra da NEC até a divisão
do mercado em verdadeiras capitanias hereditárias,
uma parte do País fica com a Ericsson, outra com a
NEC e uma terceira com a Siemens. A eómpetição
envolveu o mercado de telefonia móvel de São Paula.
e Rio de Janeiro. No Rio, ganhou a NEC; em São
Paulo foi afastado o amigo cio peito do Dr. Sarney,
o Sr. Mathias Machline, apesar da influente participação do Ministro da Justiça, Sr. Saulo Ramos. E esse
processo tem até uma ligação na sucessão presidencial.
Sr. Presidente, causou-me espanto o fato de ter sido
noticiado peIo Jornal Nacional da TV Globo, terça-feira
da Semana da Pátria, que os jornalistas agredidos pelos
segurânças do Sr. Collor de Mello fizeram eJiame 'de
corpo delito em Recife. A notícia causou estranheza
porque, aparentemente, era desfavorável ao Sr. Collor
de Mello. Mas, segundo a publicação darefé,iida revista,
foi um recado do Sr. Roberto Marinho pàra o Grupo
-Monteiro Aranha, vinculado à candidaturà Collor de.
Mello: se ele não ganhasse aquelaparada, estaria dando
um recado sobre o que poderia fazer com as telinhas
da TV Globo.
Sr. PresilJente, veja bem a que ponto clJegou [i situação deste País, onde o monopólio das comunicações,
uma concessão do Estado, está acima d:!:Presidência
da República, um poder acima de toda Suspeita! Um
senhor que rein~. n,!. m.eio <!Ias comunicações dá-se ao
luxo de divulgar uma notícia sobre um candidato para
mandar um recado para a famJ1ia que.o apóia;. dá-"e
ao lux() de f'!.ze~. um~y'e;rdadeira. guerra' de gangsteflJ
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entre grandes grupos econômicos para repartir o mer~Q da telefonia móvel.
•
O·eongresso Nacional tem quetomar uma posição.
Não pode ficar omisso diante de fatos como esse, porque
tais senhores dividem o Brasil em capitanias hereditárias
para reinarem com a proteção do Estado. Aliás, são
os mesmOS que proferem discursos hipócritas, fariseus
de desestatização. Esses senhores "deitaram e rolaram"
no Estado, "mamaram nas suas tetas", beneficiaram-se
do Estado na época da ditadura militar e, agora, hipocritamente vêm com o discurso -de defender a desestatização, ~xatament.e porqv.e o que querem éque o Esta~o não tenha responsabilidade com o bem-estar social
da população, e; sim, continue a privilegiar os interesses
de grandes grupos econômicas na disputa cega e brutal,
principalmente quando mexe com a concessão dos Estados. Voltarei a falar sobre o assunto. E gostaria de ouvir
pronunciamentos, particularmente da bancada do PRN,
que explicassem esse tipo de vínculo, que chega a ser
mafioso, de pesados grupos econômicos no terreno das
comunicações, com a candidatura daquele que hoje está
liderando as pesquisas.
Com a publicação da revista Isto É Senhor, apoiado
na matéria de capa de duas semanas atríis, sobre a
figurado Sr. Jorge Serpa em torno da sucessão presidencial, como grande articulador das manobras dos interesses polfticos e econômicos do grupo do Sr. HoblJrto
Marinho, pretendo ouvir as pessoas envolvidas nessas
denúncias,. em comissões ou mesmo no plenário, para
que o Congresso Nacional possa tomar uma posição
a respeito do assunto.
Quando uma revista de citculação nacional, revista
com a responsabilid'lde da Isto É Senhor, publica matéria como essa, não podemos aceitar a omissão ou o
silêncio, que podem representar cumplicidade com esse
estado de coisas em que reúnem os interesses econômicos poderosos na partilha do Estado, principalmente
quando se trata de uma concessão, como é o caso da
televisao, dos meios de comunicação, e, nesse caso específico, da influência do poder pol(tico e econômico na
questão da telefonia móvel.

se

O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
um dos elementos da estratégia de campanha do candidato do PRN é imaginar que existe uma grande conspiração nacional, oriunda especialmente dos setores que
representam as várias facções políticas do Brasil, contra
a sua campanha.
Dentro dessa concepçãó e dessa estratégia, analisa-se
a decisão do Congresso Nacional, de maneira geral,
de discutir e redefillir aspectos da legislação eleitoral.
Não gostaria de entrar no mérito dos pontos que
estão sendo redefinidos, mas tão-somente quero dizer
que a grande manipulação da opinião pública se faz
quando se acredita que a modificação da regra visa
a prejudicar este ou aquele candidato. É impossível
identificar quem, na verdade, será prejudicado. com a
modificação dessas regras. A estratégia da campanha,
a de negar, a de afirmar determinadas posições pela
negação de outras, é fascista, é o contrapensamento,
e passa a ser um fator de manipulação maior do que
a afirmação de determinadas idéias. Isso foi feito na
Itália, na época. de Mussolini; e por Hitler, no combate
à democracia alemã, até conseguir envolver a população
da Alemanha num movimento, pela violência, que colocou o nazismo no poder.
O candidato em questão não tem essa capacidade
e o Brasil não tem as mesmas condições que existiram
na Itália e na Alemanha na entreguerra.O que ouvimos
hoje é que o que se vota aqui é ~ontra o candidato
do PRN, a seqüência daquela estratégia em quçl'e disse
que alguns homens públicos respeitáveis de Qutros parti- ,
dos estavam aderindo à candidatura do candidato do
PRN há um ou dois meses, quando ele começou a petder
prestígio em determinados setores. E agora precisam
manipular também esse setor da opinião pública.
O que está claro, si. Presidente, nesta hora da campa·

Ilha eleitoral~ é que, em de~rminadomomento, benefi·

ciado pel~ ,Tribunal Superior Eleitoral, que permitiu
programa&;de -televisão ao candidato do
a 'lenda
PRN, ele s,; ~ou oomo o único candidato e começou
-,. ter índices favoráveis nas pesquisas- de opinião. Esse

do

fenômeno se tornou urbano, das grandes cidades, e
caminha para a área rural.
Não há mais pesquisas. Os institutos mostram, na
sua metodologia, que não se limitalTl- somente aos grandes centros urbanos; começam a sc dirigir às cidades
intermediárias, às cidades do interior, às pequenas cidades brasileiras, num fenômeno de massa tradicionaL
O grande fato, a novidade, a notícia surge na metrópole,
D'a megalópole, chegando com atraso ao interior do
Brasil.
Até o dia 15 de novembro, esse fenômeno estará
esgotado, pois é como uma nuvem de gafanhotos. Já
existiu no Brasil, em outras eleições, até com outros
elementos da sociedade de massa. Hoje, o principal
elemento que desqualifica essa candidatura é o fator
de mobilização que conseguiu em quatro programas
comprados de outros partidos. Venderam-lhe o horário
de rádio e televisão, que era a negação dos políticos
- na verdade, a maioria deles merece realmente ser
neg&da. A adesão dos políticos no interior - Verea.dores, Prcfeitos, Deputados estaduais, federais e Senadores - vai, como bumerangue, atingir a candidatura
do PRN no seu elemento de falsificação mais bem elabo·
rado. Ela serve exatamente àqueles que a criticam e
a combatem. Esse bumerangue eleitoral já está visível,
hoj e, no processo de aferição da opinião pública. É
s6 entender de metodologia de pesquisa, é só avaliar
os aspectos que a pesquisa não divulga, ou quc os 6rgãos
de comunicação não têm interesse em divulgar, para
perceber que a candidatura do PRN não é mais viável,
do ponto de vista eleitoral. E é bom para o Brasil que
não seja viável. Sem base organizada, sem partidos políticos implantados, sem estrutura de sociedade organizada, aspectos mais novo da sociedade brasileira nos
últimos dez anos - posteriormente à anistia, no últimos
dez anos é que o povo se organizou mais - nenhuma
candidatura tem condições de criar um governo estável.
Podemos estar caminhando para a trágica e patética
rotina da política brasileira, a de o povo estar sempre
com saudades. do governo anterior, como ocorreu com
os governos vindos especialmente a partir do Gen. Ernesto GeiseL A partir daí Figueiredo deixou saudades
de Geisel, Sarney deixa saudades de Figueiredo, e esse
moço de Alagoas, que é do Rio de'Janeiro, como disse
o Deputado José Thomaz Nonô, pode deixar saudades
de Sarney. E deixará na campanha, porque é viável
que não chega até 15 de novembro.
Por todas estas razões, eu gostaria de alertar os Deputados que imaginam que modificar a legislação eleitoral
atinge interesses deste ou daquele éandidato: posicionem-se claramente a respeito dessa questão, pois mexer
na legislação cleitoral atinge fundamcntalmente a concepção d~ regra de campanha eleitoral que devemos
ter, o comportamento de um legislador diante de um
fato que deve ser da rotina democrática, mas não atinge
este ou aquele candidato, porque a cédula eleitoral ainda não existia.
O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu·
tados, estamos à beira do racionamento do álcool carburante. E o sério problema que se criará para milhões
pe brasileiros nos leva a perguntar: como pode o povo
confiar em seus governantes? E, não podendo, como
pode um país poupar, investir, servir de mercado para
as inovações, até mesmo aquelas a que o Governo deu
aval, como foi o caso do álcool como alternativa para
a crise do petróleo, se até mesmo quando "a coisa dá
certo" não há continuidade de seu provimento?
O álcool deu certo, colocou o Brasil como pioneiro
na criatividade de soluções alternativas. para a crise do
petróleo, que vai mesmo acabar um dia. Achamos uma
solução de combustível renovável, e daí, não apenas
por erro de cálculo, por má temporalidade das soluções
propostas, mas por emperramento da máquina estatal
e do relacionamento entre a máquina estatal a empresarial, ficaremos sem álcool para nossos carros.
O governo nos fez comprar carros a álcool, pagamos
incentiv.os li indústria que os ~abricou, em forma dc
aço SUbsidiado, energia subsidiada, diesel subsidiado
,e tantas outras formas dr,!!Jératividade para as montadoras fa~ricantes do clÍtro a álcool. Agüentamos sobrancejros seus primeiros problemas tecnológicos,
aquela luta para que o carro "pegasse" de manhã ou
nos dias chuvosos. E1ÚÍJl1,.. pagamos nosso I?reço ~om
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enorme brasilidade. E agora quando o carro começa
a melhorar, depois de nossa enorme contribuição, não
há álcool, porque (JC-Economia, em 30-8-89) as "soluções para o problema do álcool estão atrasadas". É
a afirmativa do ex-Presidente da Petrobrás, Gen. Ozires
Silva. Diz que as soluções foram propostas há três anos
e só agora começam a ser implantadas. Por quê? Emperramento do relacionamento entre as fontes de ação e
as de decisão? Muitos são os problemas criados pelo
mesmo retardo, tanto das decisões como da sua sincronia ativa, além da perene falta de verbas, pelo mau
equacionamento dos problemas de longo prazo, em função da descrença do Governo em seus próprios índices
inflacionários.
O Sr. Chagas Duarte -Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. CHAGAS DUARTE (PDT - RR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, enderecei a essa Mesa
pedido de informação dirigido ao Sr. Ministro da Fazenda a respeito da liqüidação do Banco de Roraima, no
dia 14 de junho. O prazo terminou em 15 de julho.
Decorridos mais de noventa dias, o Sr. MinistfD. ainda
não se dignou responder, o que considero desrespeito
e desapreço a esta Casa. Portanto, solicito as devidas
providências, no sentido de que nos chegue às mãos
a resposta a essc pedido de informação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência informa ao nobre Deputado Chagas Duarte
que seu pedido de informação já foi encaminhado ao
Ministro da Fazenda. InfelÍi.mente, ainda não veio a
resposta, mas ainda hoje vai ser, reiterado o pedido,
para queV. Ex' seja atendido o mais breve possível.
O Sr. Renan Calheiros - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. RENAN CALHEIRO (PRN - AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 88 do Regimento estabelece que a sessão poderã ser suspensa por
falta de quorum para votação se não houver matéria
a ser discutida e por conveniência da manutenção da
ordem, não se computando o tempo de suspensão no
prazo regimental previsto no art. 85, § 2', do art. 86.
Decorridos sessenta minutos, e a persistir a falta de
quorum, a sessão será levantada.
Sr. Presidente, o Pequeno Expediente já duca mais
de sessenta minutos. Deste modo, não havendo quorum
para a votação, requeremos a suspensão da sessão.
O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a
palavra para contraditar a questão de ordem do nobre
Deputado Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, compreendo a
posi.ção do eminente Líder do PRN, Renan Calheiros,
S. Ex' não quer que esta Casa vote nem que nos manifestem{)s sobre assunto tão relevante. Em Sua questão de
ordem, portanto, pretende obstruir e impedir a deliberação'dos Parlamentares.
No entanto, Sr. Presidente, V. Ex' pode considerar
essa maté~a decidida. A sessão foi aberta com número
legal. V. Ex' deu il!ício à chamadá dc oradores inscritos:
para breves comunicações. Assim, antes que se encerre
essa lista, V. Ex' não poderá colocar em votação a
matéría, porquanto a própria Mesa, cumprindo o que
já é praxc nesta Casa, permitiu a inscrição de Parlamentares para brevcs comunicações.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência se vale do próprio artigo lido pelo Deputado
Renan Calheiros, Líder do PRN.
"Ar!. 88. Poderá a sessão ser suspensa por falta ~e qu~ru~ para votação, se não houver matéria
a dlscutU, ...
Como temos matéria a ser votada, muito mais importante do que a discutir, está indeferida a questão de
ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao 9' orador inscrito, nobre Deputado
Bezerra de Melo.
O SR. BEZERRA DE MELO (PMDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, os filmes, particularmente as novelas e a
publicidade exibidos pela televisão brasileira têm sido,
em sua considerável maioria, afrontosas à ética e à moral, impondo graves danos à consciência. do País. Evidentemente, o que se verifica diariamente é a encenação
de películas que exprimem mau gosto, veiculando a
uma enorme platéia, à distância, os mais condenáveis
exemplos, capazes de provocar a estiolação da família
cristã.
Essa programação, geralmente transmitida em horário nobre, chega aos lares, concentrando, em sua audiência, verdadeira multidão de adolescentes, que vêm
sendo, pouco a pouco, envenenados por uma péssima
literatura, vazada em lastimável linguagem, seriamente
hostil às normas da gramática.
Son absolutamente contrário à censura policialesca,
que trata do cerceamento das boas manifestações da
inteligência, quando elas buscam a formulação de opinião contra o poder público ou contra políticos, porque
esse direito de crítica provém das vertentes do espírito,
embasadas em humor saudável. De outra parte, os filmes, propriamente, chegam às grandes massas como
uma excitação desastrosa ao ensinamento da violência
e do crime.
É válido um apelo ao preclaro Ministro da Justiça,
no sentido de que estude o problema, e sejam.tomadas
medidas de saneamento cívico, atendendo-se à gravidade da situação criada. É de se crer, neste caso, que
a televisão, como veículo de comunicação mais veloz, '
exerce inevitavelmente um papel didático diante dos
jovens. E a liberação plena dessc meio de difusão produz repereusão altamente lesiva à própria estrutura de
nossa civilização.
Já que seria erro flagrante c~nfunclir liberdade com
libertinagem, toda produção ilrtística que se antepõe
às regras morais tende apenas a comprometer o espírito
humano, principalmente quando o homem se encontra
em seu primeiro estágio de vida, já que é dever do
Estado preservar a dignidade do indivíduo, protegendo-lhe a inteleligência contra as provocações constantes
da perversão.
Não pode, nem deve o Brasil sacrificar o seu arcabouço ético, a despeito de uma filosofia de difusão que
ousa levantar toda uma geração ao vale desolado e
sombrio de um caos social, qunado, então, não deixarão
de ser lembrados os pesados danos da omissão oficial.
O SR. NELSON SABRÁ (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
.está em curso uma verdadeira batalha regimental: de
um lado, os Srs. Deputados que desejam que esse pleito
eleitoral amanhã não seja identificado como um processo casuístico, excepcional, num sentimcnto suprapartidário desprcendido, de que fazem parte Parlamentares com preferências até mesmo distintas quanto à
escolha do candidato a Presidente da República; de
outro, um verdadeiro "Frentão", sem conotação ideológica visível, que procura tão-somente buscar instrumentos, a fim de impedir que o pleito transcorra sem qualquer obstáculo, sem nenhum casuísmo, dc forma que
possamos dizer, após tantos anos, que o Presidente da
República terá sido eleito atraves de um procedimento
judicioso e escorreito.
Ainda hoje, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
ouvimos desta tribuna uma série de oradores ilustres,
fazendo acusações descabidas e muitas vezes levianas
contra a candidatura do ex-Governador Fernando Collor de Mello. Esses Parlamentares que compõem o
"Frentão", em vez de assomarem à tribuna para discutir
questões regimentais, assim como os aspectos da subemenda elaborada nos porõcs do PMDB pelo competente Deputado Genebaldo Correia, cingiram-se tão-somente a acusações àquele que hoje detém, passados
mais de três meses, a preferência majoritária do povo
bra.ileiro.
Estamos discutindo pela terceim vez os aspectos da
subemenda trazida pelo "Frentão". Ncssas tres oportunidades, a matéria que ocupou o noticiário da imprensa
brasileim foi a cédula! eleitoral. se a mesma fadlitaria
ou não o vaio do altl8lfabe~ú. Ê preciso (nze~' caiegori-
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camente desta tribuna que a questão da cédula é para
o "Frentão" um verdadeiro pano de fundo, porque o
casuísmo se esconde atrás dele, está nos bastidores do
"Frentão".
Não se podc entender que, passados 24 anos de jejum
de democracia no Brasil, às vésperas da eleição presidencial, se estabeleça o voto de legenda. Alguns Parlamentares querem que o povo, votando em uma sigla,
esteja, por exemplo, escolhendo o seu candidato à Presidência da República. O que deseja essa turma do poire
é retirar dos vídeos de televisão a fisionomia do seu
candidato para colocar a bandeira do partido. Isso é
um sofisma, um engodo. Está-se procurando introduzir
subterfúgios que até mesmo na velha c recente ditadura
não foram utilizados - dispositivos através de atos ditatoriais. O que vemos são Parlamentares, verdadeiros
generais sem farda, que querem iJ!1por dispositivos antidemocráticos e discricionários. E preciso que se diga
isto. para que os Anais registrem nossa posição. Em
passado não muito longínquo, um desses candidatos,
quando assomava a tribuna, dizia que estava aqui representando para o Brasil inteiro, porque a Câmara dos
Deputados era um verdadeiro clube, uma associação
entre amigos. No entanto, esse antigo Parlamentar, esse
ex-Deputado é hoje candidato à Presidência da República. Os fatos estão registrados nos Anais, e vamos
trazê-los para discussão e conhecimento da populaçâo
brasileira. O Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados não são um clube, uma ação entre .amigos ou
uma maçonaria. Esses hom)'ns hoje postulam a preferência popular, e não ficam ·só no voto de legenda.
Querem também a reabertura dos prazos, Ora, o que
é isso, senão uma coligação branca? O que pretende
esse "Frentão" é estabelecer o segundo e o terceiro
turnos, e tantos quantos sejam nece;;sários, até o dia
15 de novembro, de forma a identifi~ar um candidato
que atinja, 15, 18,20%, atrapalhando assim a isenção
no processo sucessório.
Sr. Presidente, antes de coucluir, quero dizer a todos
os democratas que a posição do PRN é pela isonomia
junto ·aos canais de comunicação ,ocia!. Defendemos
a isonomia e a igualdade. Não pretendemos prejudicar
os analfabetos, nem introduzir dispositivos que façam
com que o eleitor vote num programa, numa bandeira,
e não num candidato. Discutiremos exaustivamente esSSlS questões, a fim de que todos assumam suas respectivas responsabilidades.
O SR. JAYME PALIARIN (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente,lSr" e Srs. Deputados,
hoje estamos tratando do Projeto de Lei n' 3.121, quc
altera a Lei Eleitoral n' 7.773.
Quero registrar meu protesto contra o casuísmo verificado nesta Casa, nas sessões de ontem e de hoje.
Ao tempo em quc o Governo militar estava no poder,
aqui funcionava a falada Arena. Naquela época, Sr.
Presidente, os membros do MDB afirmavam, por todos
os meios, que havia por parte da Arena e do Governo
Federal enorme casuísmo, já que o voto era vinculado,
e existiam as sublegendas.
Mudaram o Governo e os Deputados, veio o pluripartidarismo. E o que observamos? Os mesmos argumentos utilizados naquela época estão sendo repetidos hoje
por aqueles que assumem as Lideranças nesta Casa,
que estão praticando os mesmos atos da Arena e do
Governo militar.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, registro meu
protesto não porque o casuísmo seja contra o Sr. Collor
de Mello - eu o faria se fosse contra os candidatos
Luiz Inácio Lula da Silva, Mário Covas. Ulysses Guimarães ou qualquer outro presidenciável - mas porque
esta Casa e os Parlamentares já se encontram bastantes
desgastados, justamente por causa desses casuísmos.
Vejam os nobres Deputados que nossos presidenciáveis, com exceção do Deputado Afif Domingos, não
conseguem subir nas pesquisas. E, se afirmam o contrário, podem realmente estar crescendo, mas como rabo
de cavalo: para baixo. Essa demonstração de descrédito
da população para com a classc política, cspecialmente
para com os Deputados, se deve .justamente a esses
casuísmos que estamos observando.
Lamento. SI. Presidente. que ao Lideranças, em su!!
maior parte, tenham feito acordo e acreditem que seus
liderados são obrigados E RC0m.p8nhf._-las;~ come: se C(~
Depu~2!((ü~ fossem pioHí]03. Quem gosta ~:le and8.f pdas.
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cabeças dos outros é piolho. É lastimável que esse casuísmo volte à tona na sessão de hoje.
Quero dizer, de antemão, que não votarei favoravelmente a esta matéria, por achar que se trata realmente de um casuísmo. Não tenham dúvida: em virtude
desses casuísmos, 80 a 90% dos Srs. Deputados dificilmente voltarão a esta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. LÉZIO SATHLER (PSDB - ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, desde o dia 16, até o dia 27 de agosto, a empresa
capixaba "Bombons Garoto", localizada em Vila Velha, no Espírito Santo, desenvolveu intensa programação. alusiva aos festejos de comemoração dos seus 60
anos de existência.
Graças ao trabalho competente de Helmut Meyerfreud, seu Diretor-Presidente. cognominado "o Rei do
Chocolate", a "Garoto" é hoje um nome conhecido
em todo o Brasil e no exterior.
No último bimestre de 1989, as estatísticas atestam
a liderança da "Garoto". ocupando 32,8% do mercado
brasileiro.
A empresa possui hoje 81 produtos, sendo que há
22 tipos de bombons, com 10 modelos de tabletes. além
do chocolate em pó.
As exportações tiveram início em 1974, devendo chegar este ano à expressiva cifra de 12,5 toneladas de
chocolate.
Do grande volume dc exportação atual, os Estados
Unidos absorvem cerca de 70% das vendas externas,
vindo, em seguida, os países latino-americanos. liderados pela Argentina, pelo Chile e por Cuba, além dos
bons clientes existentes na Europa.
Novos mercados serão abertos. como Austrália, Costa do Marfim, Líbano, Haiti e Nova Lelàndia. Já estão
em fase final os acordos de vendas com o Japllo, a
Espanha e o México.
A situação finauceira da empresa, no presente momento, é considerada tranqüila. No ano passado, o faturamento chegou a 150 milhões de dólares.
O alto controle dc qualidade é a marca registrada
da "Garoto". Daí se poder oferecer produtos que ganham em competição, tanto no mercado interno, como
no externo.
Dentre os arrojados momentos vividos pela empresa,
temos a destacar a inauguração de mais uma fábrica,
ocorridú no dia 18 de agosto último, duplicando assim
a sua capacidade de produção.
Hoje a "Garoto" se situa entre as empresas quc mais
contribuem para geração de impostos no Espírito Santo.
No primeiro semestre do ano passado, só de lCM, foram
pagos 4,5 milhões de dólares; e, no primeiro semestre
de 1989, já foram pagos 8,4 milhões de dólares.
Para este ano, a prcvisão total de IeM é de 16 milMes
de dólares. O faturamento deverá crescer em mais de
100% este ano, devendo chegar à cifra de 200 milhões
de dólares. O pique de consumo continua em alta, alcança'hdo seu clímax na Páscoa e no Natal.
Diante do grande significado histórico que esses 60
anos representam, associocme à Diretoria e aos funcionários da "Garoto", para transmitir-lhes meus parabéns
por tão augusta cfcmérida.
Orgulho-me de ver ocupando parte do solo capixaba
uma empresa do porte industrial da "Garoto", e o meu
desejo é que ela continue crescendo, para o bem do
Brasil e de todos nÓS.
Muito obrigado.
O SR. MATHEUS mNSEN (PMD!! - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI''' e Srs.
Deputados, como o servo de Deus no passado, que
recebeu a ordem - "Clama, não cesses!" - não cessarei de clamar desta tribuna, equanto dela puder fazer
uso, contra a calamidade da escalada da violência e
da imoralidade na televisão brasileira.
Agora já não há mais impedimento algum, porque,
assim como estava previsto - e inclusive nÓs denun·
ciamos daqui - a tão falada e prezada liberdade de
expressão está sendo paulatinamente transformada em
libertinagem desbragada e despudorada.
Quem duvidar, faça o teste: ligue qualquer canal de
televisão, em qualqucr parte do país, nos noticiários,
nos programas infantis, nas telenovelas. nos filmeE eubtadõs e atG nos programas esportivo:;. É só vRú]ciruci2~
Iterrrorism c)? S-:~lLO eJ:plícito? a quaklMer h0JrQ .do Qrtl em
c
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da noite. E os mais antigos não nossas crianças, nossos
adolescentes, nossos jovens.
Até quando vamos permitir isto? Temos de dar um
"basta". Primeiro, temos de nos penitenciar, porque
nós, que fizemos a Constituição, sabendo que ia dar
nisto, assim mesmo fomos capazes, pela maioria dos
Constituintes, de abrir as comportas da imoralidade
para dentro de nossos lares. Depois, temos de descobrir
alguma 10rma de policiamento - policiamento, sim!
-em defesa do sagrado recesso de nosso lar. E ninguém
venha me dizer que a solução é simples, que é só não
ter TV em casa ou desligar a TV na hora que desejar.
Tenho o direito, como o tem o povo brasileiro; de receber em casa, através da televisão, uma educação e um
condicionamento muito mais sadios.
O povo nos julgará pelo que fizermos ou deixarm09
de fazer aqui. E o julgamento do povo é sempre duro
e definitivo. E, muitas vezes, nem sempre, a voz do
povo é a própria voz de Deus!
Era o que tinha a dizer.

o SR. CARLOS VINAGRE (PMDB - PA, Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, uma constatação estarrecedora e inquietante chama hoje a atenção das pessoas que costumam
preocupar-se com o futuro do Brasil: a escola brasileira
está praticamente paralisada! Com isso quero dizer,
naturalmente, que o processo educativo escolar está
emperrado.
Se isto é verdade no País como um todo, inclusive
nos Estados mais desenvolvidos, não é menos verdade
no Pará. Em nosso Estado, aliás, as necessidades, aliadas a uma profunda desiguldade regional e a uma evidente discriminação sócio-econômica, exigem soluções
mais heróicas e corajosas.
É verdade que o problema da deficiência escolar não
se equaciona simplesmente na falta de professores bem
pagos e bem preparados, ou na falta de condições físicas
de instalações edaquadas. É uma questão ainda mais
profunda, cujas raízes estão no próprio subdesenvolvimento do povo, que não tem saúde, que come mal,
que vive mal, por isso, não tem as condições mínimas
para aprender bem, mesmo que as instalações e os professores fossem os melhores do mundo.
Há necessidade, pois, de se dar toda a atenção para
tão grave problema. Se ele não for convenientemente
equacionado e resolvido, o Brasil nunca deixará de ser
subdesenvolvido.
Outro assunto, SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados:
Leio, em sua íntegra, sem comentários - a não ser
o de que concordo Jnteiramente com o que vou ler
- , para que faça parte de nossos Anais, o judicioso
e bem lançado artigo do jornalista Osvaldo Melo, publicado na edição de 18 de junho próxirr') passado do
diário paraense "O Liberal";

"É bom que se ressalte o cuidado e a seriedade
que os nossos deputados estaduais estão dedicando
aos trabalhos de nossa Constituição, cujo prazo
de promulgação está fixado até outubro do corrente
ano.
"Agora que as proposições e relatórios parciais
vão ser discutidos a nível da Comissão de Sistematização, e que temos como relator da nova Carta
paraense, o deputado Zeno Veloso, um notável
jurista e p'olítico competente, é conveniente que
se atente para o setor mineral uma das alavancas
maiores do nosso desenvolvimento. Muitas denúncias têm sido feitas, muitas constatações se têm
verificado, mas é de toda a consideração uma entre·
vista que foi divulgada ano passado, de parte de
uma autoridade no assunto de mineração e geologia, o Dr. Taylor Colier, um dos chefes do D.N.
P.M em Belém, em que se observa, com tristeza,
que o nosso país, e por via de conseqüência, o
nosso Pará, perde cerca de doze bilhões de dólares,
por ano, com a saída de pedras preciosas.
"Perdemos nós, paraenses, perdemos nós, brasi·
leiros, quando se constata que, semanalmente há
cinco anos, dezenas de monomotores dccola~ de
Macapá e Conceição do Araguaia com destino aos
centros mais desenvolvidos do país, levando uma
quantidade enorme de pedras preciosas e semipreciosas, sem qualquer orientação ou fiscalização oficial.
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"Como o Governo teaeral retirou a portaria que
proibia a exportação de gemas brutas, essa produção vai para Israel, principalmente, e Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental, com uma perda
anual estimada pelo citado geólogo em US$ 12
bilhões.
"Por causa dessas omissões dos governos nas
frentes de trabalho em que se desenvolve essa rendosa e vultosa exploração, o Pará deixa de arrecadar cerca de 150 milhões de cruzados novos anuais,
"fruto da venda de ametistas, diamantes, quartzo,
calcedônia, opala, malaquitã, e outras pedras preciosas e semipreciosas que são levadas do território
paraense, clandestinamente.
"Pelas estimativas do D.N.P.M - Pará o nosso
Estado é o maior produtor anual de ametistas, .com
cerca de 30 toneladas/mês extraídas dos garimpos
"Alto Bonito", em Marabá, e no "Paud'Arco",
em Conceição do Araguaia, sem que o Governo
oriente, ou fiscalize, ou arrecada impostos sobre
essa riqueza mineral.
"O garimpo de "Alto Bonito", atentem bem os
nossos estatuintes, se encontra na área da Companhia Vale do Rio Doce, que é detentora do alvará,
de posse dentro do Projeto Carajás. Todavia, ao
que se sabe, essa estatal ainda não possui um plano
de atividades dedicadas a exploração de pedras preciosas ou assemelhadas.
"Na entrevista em análise, pelas contas do citado
geólogo, a venda de gemas, no Pará, se estivesse
devidamente organizada, sem prejudicar os garimpeiros e extratores, seria mais rendosa que a exportação de ferro, de bauXita e alumínio.
"O "Pará", diz ele, "é uma província gemalógica
ignorada completamente pelos Governos, sem dúvida alguma, somos os maiores produtores de ametista, não só do Brasil, mas da América Latina,
e é inconcebível que não se dê a devida atenção
a esse importante setor".
"Afirma então que não há um cálculo precioso
sobre os depósitos de malaquita, mas acredita que
são tão grandes quanto aos de quartzo localizados
nos Municípios de Tucuruí, Conceição do Araguaia
e Rio Maria.
"Há igualmente um potencial muito extenso em
gemas preciosas em Redenção e Xinguara, no Sul
do Pará e Oriximiná, no Baixo Amazonas, e que,
também, estão sendo explorados fora da fiscali,
zação dos governos.
"Já a produção de diamantes e de cem quilates
por mês, sendo difícil uma estimativa correta, porquanto ioda a produção é transportada, via aérea,
do Pará, principalmente depois que o Governo fe·
deral retirou a portaria que impedia a exportaçãc
de gemas brutas, causando grandes prejuízos à Na·
ção e ao Estado do Pará.
"A saída sem qualquer repressão policialesca,
aponta o geólogo, Taylor Colier, seria a criação
de dois polos gemalógicos, em Belém e Marabá,
para aproveitar esse potencial através da lapidação
e elaboração de um artesanato mineral, onde poderiam ser gerados cerca de 2.000 empregos diretos,
indicando as crianças e os presidiários como mãode-obra prioritária.
"A exportação de gemas brutas, sem o processo
de lapidação significa prejuízo para o País e para
os exportadores, pois essas pedras, lapidadas, aumentam de valor, centenas de vezes.
"Mas, parece não haver interesse por parte dos
governos, e se há, fica difícil fiscalizar porque o
Brasil tem amplas fronteiras e centenas de campos
de aterrisagem clandestinos e esse material precioso sai com relativa facilidade.
"Os mercadores europeus e americanos estão
abarrotados de pedras levadas do Brasil, quase de
graça, sem nenhum proveito, em impostos, para
melhorar as condições de nosso povo.
"Pedimos a atenção dos nossos deputados estaduais. Em matéria de exploração mineral, portas
abertas, porém, chave nas nossas mãos;"
Era o que tinha dizer.
O SR. MENDES RmEIRO (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente Sr" e Srs. Depu-
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tados, interessante, mUlto mteressante. A Rede Globo
não vai promover debates entre os candidatos. O número excessivo impossibilita esses debates. Entrevistará
cada um, por uma hora. Quando escrevi a esse respeito,
dizendo exatamente isto, despejaram críticas. E agora?
Disse mais, porém. Mostrei a impossibilidade do mediador neutro, do entrevistador sem preferências. Os
homems têm posicionamentos. Ou não prestam. São
amorfos. E, como tal, não contam. Melhor seria propor
um questionário. E, na tela, a figura em julgamento.
Com câmeras fixas. Caso contrário, para uns farão escada. Pllra outros, erguerão obstáculos.
É da vida. É da vida_
No mesmo rumo, anotei o óbvio: os meios de comunicação representam fator decisivo, e o rádio e a tevê
massacram qualquer outra fórmula de se chegar ao eleitor. Não é por outro motivo que o meu amigo Armando
Nogueira acentua a imparcialidade da sua emissora,
embora a definição pessoal do SI. Roberto Marinho.
Li na Zero hora: "A definição do SI. Roberto Mari·
nho não quer dizer parcialidade da Globo."
Concordo. Porém, nada muda, quando está em jogo
o essencial. E o essencial ensina: não basta ser. b imprescindível aparentar ser, como já dizia César para
sua mulher. Missão impossível defender, junto aos de·
mais candidatos, a tese encampada pelo veterano Ar,
mando. A mídia, diz ele, ê notada segundo os olhos
de quem a ela inter,<ssa. Logo, a definição de Roberto
Marinho, mesmo com as ressalvas e os alertas do talen·
toso responsável pelo telejornalismo global, no qual
acre9Íto, parecer ser a da "Globo". Afê provar em
contrário, é.
O omisso, não importa se influente ou não, é o aliado
do desastre. Pensando assim, não encontro mal algum
na preferência. Decorrente do assumir, o desgaste inevitável e o preço a ser pago pela opção. Logo, a suspeição
levantada pelos candidatos preteridos é, definitivamente, natural.
O que me espanta, em toda a seqüência de ditos-enão-ditos, ê a preocupação de dourar a pílula. É salutar
fazer as coisas abertas e francas. Condenáveis ê o jogo
de tentar servir a vários senhores.
A ve'rdade aparece sempre. É uma questão de tempo.
E, contra ela, não há argumento.
O SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 81'" e Srs. Deputados, o futuro do desenvolvimento de qualquer socie·
dade, do crescimento de qualquer País está na transmissão dos conhecimentos, de experiências, de técnicas
produtivas, de conservação de valores produtivos, ou
seja, o centro do desenvolvimento da humanidade é
a educação.
Quem pretenda destruir um povo, varrer uma nação
do conjunto internacional, aniquilar qualquer comuni·
dade encontrará, como melhor instrumento de destruição, a eliminação dos valores intelectuais, morais e cívicos; levando a anarquia ao setor educacic,mal.
E o que parece estar acontecendo no Brasil, onde
o analfabctismo continua a crescer em número absolutos, onde, de cada mil alunos do primeiro ano primário,
apenas um chega a ingressar no curso superior; onde
a formação tecnológica de nível médio é absolutamente
ineficiente, enquanto a exportação de cérebros universitários cresce a cada dia para os países mais desen·
volvidos.
Mas o problema tem um importante componente econômico-financeiro.
Os professores são insuficientemente"pagos, mas ai·
guns deles desfrutam mordomias, ganhando sem lecio·
nar, em todos os níveis educacionais.
A formação pcdagógica, dc péssima qualidade, come:
ça nas escolas normais e nas faculdades de filosofia,
onde predomina a iniciativa privada, pagando mal aos
professores e não atendendo à metade da carga horária
em cada ano, porque não há verbas para institutos públicos do setor, porque o MEC só envia às Faculdades
do Interior !Uetade das verb",s que lhes deve, principalmente no Nordeste, devoradas pelos "custos administrativos", que chegam até setenta por cento da dotações.
Na base, o professor primário totalmente desmoti·
vado pelo salário insuficiente, pela falta de aparelhamento didático, pela impossibilidade de reciclagem e
até mesmo pelo despreparo inicial, em escolas privadas.
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o ensino secundário é inteiramente pago e vive so·
frendo contínuos surtos grevistas. As universidàdes se
omitem à pesquisa c seu acesso continua sendo um
fenômeno de classe.
Diante do problema educacional, estamos vislumbrando a instalação do anarquismo no Brasil.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
o SR. FRANCISCO AMARAL (PMDB - SP. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, este País tcm um milhão c 468 mil quilômetros
de rodovias, dos quais apcnas 128, isto é, cerca de 9%,
são pavimentados.
Mesmo assim, o custo desse bem público é hoje da
ordem de 15 bilhões de d6lares.
Bastaria esse dado, Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, para demonstrar a necessidade imperiosa de outor·
gar-se prioridade absoluta à questão dos transportes
rodoviários.
Ocorre, porém, que à falta de estradas de qualquer
tipo, já que os índices por quilômetro de superfície
territorial são incompatíveis com as de um País no estágio de desenvolvimento cconômico quc caracteriza o
Brasil, soma-se outro aspecto, ainda mais alarmante:
nossas rodovias têm, em média, 15 anos e seu leito,
na grande maioria, é estreito para permitir vazão maior,
e mais espaçada, de veículos, tornando assim seu deterioramento ainda mais rápido. Por isso, a cada ano,
de dois a três mil quilômetros de rodovias passam da
condição considerada regular para a tachada de má.
Em países onde não há carência de estradas, onde
não falta pavimentação, onde os leitos carroçáveis são
proporcionais à demanda efetiva, seria considerado correto um investimento adequado: o da ordem de 3 mil
dólares por quilômetro. No Brasil, esse custo, para realmente dotar o País de uma malha viária adequada às
suas necessidadcs, atingiria 100 mil d6lares por quilômetro.
Mais a ausência de cuidados adequados além de atingir globalmente a economia nacional, tem um custo
específico, já que leva à deterioração de um bem existente. Esse custo, nos últimos sete anos, chegou a 50
bilhôes de dólares, por não ter sido prestado o serviço
de manutenção necessário à malha viária nacional.
Vale ainda considerar, Sr. Presidente, Sr' ' e Srs.
Deputados, que esse quadro é drástico com o atual
índice de motorização existente no País, e este é um
dos mais baixos do mundo, scm ncnhuma dúvida muito
inferior ao· de países inseridos no mesmo patamar econômico ocupado pela economia brasileira.
Os ônus de situação tão drástica da malha viária podem ser considerados como equivalentes ao consumo
de 58 por cento a mais de combustível, esse enorme
caudatário de nossas parcas reservas; de um aumento
.de até 38 por cento no custo operacional dos veículos;
de 100 por cento no tempo de viagem e de 50 por
cento no índice de acidentes. Claro que, COl!lO em economia não há compartimentos estanques, esses custos,
numa primeira fase, agridem duramente os empresários
do setor, mas, em seguida, acrescidos de custas finan•
ceiras são do encargo de toda a população~
Há ainda, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, aspectos que, se têm grande importância econômica, inserem-se também na esfera primordial que é a da segurança da vida humana: todos os anos, em um milhão
de acidentes, vintc e cinco mil pessoas morrem no local
do evento, sem iJ.luir, por deficiência estatística, as
mortes ocorridas posteriormente, entre a enorme população de 350 mil feridos. A nível econômico, isso significa uma perda da ordem de 1,5 bilhão de dólares.
A nível humano, não é possível computar, mas é neces-.
sário lamentar.
Esse quadro dantesco, de fuga de divisas, de ausência
·de lucros e de empregos, de deterioração de patrimônio,
de travas ao desenvolvimento que se vê no campo econômico, é complementado pelo quadro trágico e irreversível, no campo humano, dos mortos e dos feridos,
muitos dos quais inutilizados para as atividades produtivas e para a vida plena.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o poder público
não podc permanecer inscnsívcl e omisso. Cabe ·ao Poder Executivo providências imediatas e priorização aguda à questão do transporte. Mas não nos cabe apenas
cobrar. Cabe-nos cumprir nosso dever e complementar
a Constituição que elaboramos, já que, da Carta Magna,
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principalmente de seu art. 175, nasce a necessidade
de legislação complementar e especialmente a elaboração de um C6digo Nacional de Transportes.
Os dados estão aí, Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados. E, se não bastam e se parecem infundadas as opiniões que hoje expresso, faço um apelo a Esta Casa.
Nela sc encontra um depoimento, prestado à Comissão
de Transportes por um dos homens que mais entendem
da questão neste País, neste Continente. Nesta Casa
estão dados e sugestões oferecidas por Camilo Cola,
esse suplente de Senador que um dia bcm poderia dispor-se a ocupar cargos maiores, até no Executivo, para
ampliar a contribuição que tem dado à solução de tão
grave problema.
Os dados estão nesta Casa, Sr. Presidente. Espero
que saibamos usá-los e, com a agilidade necessária,
cumprir nossa tarefa de legislar para, cm seguida, cumprir nosso dever de cobrar soluções que dependam de
Poder Executivo.
Muito obrigado.
O SR. DORETO CAMPANARI íPMD:\3 - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, no Governo do Marechal Eurico Dutra, a inDação não superou a taxa dos seis por cento
ao ano e, duplicada no qüinqüênio seguinte, só ultrapassou os vinte por cento quarido Juscelino resolveu
promover os cinqüenta anos de desenvolvimento em
cinco anos, debitando essa arrancada à poupança interna.
Não se pode negar que o fenômeno inflacionário se
agravou no curtó Governo do Sr. João Goulart, triplicada aquela taxa, enquanto a administração Castello
Branco, que instituiu a correção monctária, inicialmente apenas para os débitos fiscais, fez a escalada inflacionária refluit', em três anos, para os níveis de 1950.
O grande surto inflacionário se inica nos governos
milit.ares de Garrastazu Médici e Ernesto Geisel, quando nos engajamos no triunfalismo castrense do "milagre
brasileiro", com as obras suntuárias dos metrôs no Rio
de Janeiro e São Paulo, da Transamazônica e dos elefantes brancos da ponte Rio-Niterói e das usinas nucleares
de Angra dos Reis, utilizada a mais cara tecnologia
alemã.
Em recente pronunciamento, o Govcrnador Orestes
Quércia observou que os militares, somente depois de
produzido o desastre econômico, que sempre atribuíram à explosão dos preços do petróleo, é que começaram a consentir na abertura democrática, no intuito
de transferir para os civis a responsabilidade do dcsastrc
financeiro, hoje imputado, inteiramente, à administração Sarney.
Disse, textualmente, o Goyernador paulista:
"Na hora em que as coisas se complicaram, com
a inflação fugindo a controle, cles resolveram deixar a abertura democráticà. Vivemos, hoje, as conseqüências dos desvios dos regimes militarcs."
Essa conclusão deve informar o dcscmpenho do futuro governo civil; que precisa inspirar-se na modéstia
e na tenacidade, ·ila abertura à livre crítica e no senso
de responsabilidade, para sanear o País, sacrificado pelo
insano triunfalismo.
O SR. JORGE UEQUED (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discursQ.) -Sr. Presidcnte, Srs. Deputados,
desejo transcrever correspondência que recebi do Sr.
Ari José Eitelvam, residente na Vila Matias Velho,
Município de Canoas, em que conta a tragédia de um
trabalhador brasileiro, que tendo que se submeter a
uma cirurgia, fica mais de 60 dias sem receber seus
vencimentos, tendo de vender parte do seu mobiliário
para sobreviver.
A carta e um alerta à incompetência administrativa
da atual gestão do INPS e uma demonstração da irresponsabilidade, que pode levar ao desespero uma sociedade.
Estou remetendo cópia dQ meu prolll.nciamento e
da correspondência ao Ministro da Previdência, na expectativa de obter alguma providência. A situação é
vexatória e atenta contca a dignidade do brasileiro. E
o mais lamentavél é que se está transformando numa
rotina na Previdência Social.

.A CARTA A QUE DE REFERE O ORADOR:
Canoas, 21-8-89
Prezado Sr. Deputado:
Pode até ser uma ousadia de minha parte em lhe
escrever esta carta. Mas tenho a espeninça de que o
Senhor poderá me ajudar.
Aos 4 dias do mês de iibril do corrente ano, tive
que baixar ao hospital, aqui em canoas, para me submeter a uma cirurgia de cálculo renal.
O médico que me encaminhou para o especialista
solicitou um benefício de 60 dias para eu poder mc
recuperar, porém surgiram alguns probleminhas c este
tempo foi alterado para I!lais 45 dias, descontados os
primeiros 15 dias, pagos pela firma que começando no
dia 14 de março e terminando no dia 29-3-89. A Previdênciasó começou a partir do dia 14 de abril, calculando
também os últimos 12 meses de trabalho para encontrar
o valor do benefício. Não levaram em consideração
a data-base do dissídio da minha categoria, que se soma
os 42 meses, dando um cálculo de 900%, e também
as obrigaçõe~, tais como o salário família.
O pcrcentual, calculado por eles f,pi de NCz$ 61,00
por mês, quando, na firma meu salário é de quatro
vezes o salário vigente no País, para quem paga, religiosamente há mais de 20 anos sem nunca ter precisàdo
usar esse tipo de ajuda. Acho que fui prejudicado.
E quando reclamei, recebi a seguinte resposta: "Traga até nós um requerimcnto pcdindo revisão dc cálculo".
Durante todo esse tempo, estou sem poder trabalhar
e sem receber. E, para poder pagar minhas contas',
compromissos, colégios dos meus filhos, comida etc.,
estou vendendo meus objetos pessoais, até mesmo minha aliança de casamento, tudo isso por ter que me
afastar do trabalho.
Posso-lhe afirmar que nunca fui tão humilhado em
minha vida, sendo eu um assegurado contribuinte do
INPS.
Peço-lhe uma solução-. uma Jljuda, pois um profissional não pode receber s6 NCz$ 61,00 para manter
sua família e ainda cbmprar remédios para se recuperar
totalmente.
O término do meu benefício estava marcado para
15-8-89. A.Previdência achou por bem me pagar s6
até 7-8-89, tirando de mim mais oito dias como os quinze
do início do benefíçio.
Resolvi escrevre-lhe porque sou filiado ao seu partido
e tenho recebido correspodência freqüentemente aí de
Brasília, e se um dia lhe puder ser útil, poderá contar
comigo. Espero resposta c orientação.
Abraços
Ari José Eitelvan
Rua Recife 451
Vila Matias Velho
Canoas-RS
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O SR. MIRALDO GOMES (PDC - BA. Pronu~cia
o scguintc discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o scrtão da Bahia é gigante. O sertanei-J é inexcedível. Euclides da Cunha já o definira: "É antes de
tudo um forte". Forte nas suas convicções, forte ná
sua crença inabalável em Deus, forte em suas esperanças, forte em sua dignidad~.
Para o sertanejo, o inexpugnável transforma-se cm
tênua barreira, o intangível se lhe apresenta vulneráveL
É, com esta soma de qualidades que, dia e noite, a
alma do sertanejo, em moto-contínuo, busca soluções
para todos os problemas.
O desprezível para o sertanejo é a certeza de que
é esquecido pelas autoridades constituintes desta Pá/ria:
e por aí, o tão cantado "jeitinho brasileiro" - criação
do sertanejo nosso - vira cquação que todos aprendem
até por intuição.
Senhor Presidente, escondida entre rochas, no resse\
quido sertão baiano, no contcxto da bacia do Paraguassu, está ali mais uma prova dc alquimia sertaneja,
está ali a comunidade de Itatim.
Nani e Antonio de Dau, que, ao longo das suas existências naquela plaga, têm dado a essênci"à-de suas vidas
em favor daquela comunidade, não são simplesmente
candidatos, ma§" si~,.a.reserva de esperança, estoque
de competência, labor e dedicação. Extremados humanistas, dedicados amigos, companheiros.fiéis terão Nani
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e Antonio de Dau o auxilio dos vereadores que os
apóiam.
O povo de Itatim está de parabéns, o povo de Itatim
vive sua grande festa. Emancipados, terão à frente
dos seus destinos os exemplos de competência, lealdade, desprendimento, honestidade e respeito nas pessoas
de Nani e Antonio de Dau.
Das suas mãos calosas, dos seus corações grandiosos,
das suas mentes sadias, sairão os frutos do bem-estar
daquele povo.
Conheço bastante Nani e Antonio de Dau. Este conI-,,,,címento não é frio.
Transformado em amizade e respeito, criando raízes
profundas, permite-me dizer em alto tom:
Itatim está de parabéns!
Itatim é sinônimo de felicidade!
Itatim, Nani e Antonio de Dau são sinônimos de
bem-estar e prosperidade de seu povo.
I~atim, recentemente desmembrado do Município de
Santa Terczinha, secular, acolhedor, sofrido, esquccido
c' estagnado.
Com o advento da pavimentação asfáltica da BR-116
(Rio-Bahia), aquele minúsculo contingente do Muni·
cípio passou a ser ao menos visto à margem desta BR,
a partir dos anos 50.
Vivendo principalmente da produção de pedra, sendo
grande :ornecedor de paralelepípedos, meios-fios e outros, Itatim cresce, não obstante e à revelia das ~utQri
dades constituídas.
Hoje, ao alcançar a sua emancipação política, criado
o Município de Itatim, já se observa o grande êxtase
que vive o seu povo.
Mas, Sr. Presidente, Sras"e Srs. Depurados, para
toda história bela, um fato também belo.
Itatim,que realizará sua primeira eleição para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, em 15 de novembro próximo, foi também agraciada com dois belos gestos.
Enésio Souza Cintra e Antonio Francisco de Oliveira
decidiram acatar o apelo daquela gente, candidatando-se respectivamente a Prefeito e Vice-Prefeito.
Estarei dia e noite à disposição de todos. Que Deus
ilumine. os futuros dirigentes de Itatim, Nani e Antonio
de Dau.
Muito obrigado.

u Sr. Vlonísio Hage -

Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Tem

V. Ex' a palavra.
O SR. DIONÍSIO HAGE (PRN-PA. Sem revisão
do orador.).- SL Presidente, já atingimos quorum,
e estamos aqui. há uma hora e meia. Portanto, peço
a V. Exa. qlie dê início à votação e cancele as inscrições,
porque não há mais justificativa para csses pronunciamentos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência responde à questão de ordem do nobre Deputado Dionísio Hage, dizendo que realmente S. Exa.
tem razão. O Regimento Interno é claro, quando diz:
"Em sessão extraordinária, s6 haverá oradores
antes da Ordem do Dia caso não haja número para
as deliberações."
Atingido o número, realmente temos de encerrar o
período destinado às Pequenas Comunicações. Esta
Presidência defere a questão de ordem de V. Exa. e
passa à votação da matéria.
Concedo a palavra ao nobre Líder do PMDB, Genebaldo Correia.
O SR. GENEBALDO CORRE~ (PMDB-BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes do encaminhamento da matéria,por pa';le dos Sr. Líderes, peço
a palavra, como Relator, a V. Exa. para alguns esclarecimentos.
Tem-se dito 'nesta Casa, da tribuna, e pela imprensa
que este substitutivo tem o propósito de dificultar o
voto do analfabeto. Ora, a legislação em vigor permite
ao Tribunal Superior Eleitoral determinar a confecção
de cédula especial para o voto do analfabeto.
No nosso substitutivo tivemos o cuidado de reafirmar
esta possibilidade de o Tribunal confeccionar a cédula
especial. Está escrito no § 9", proposto para o art. 13:

"O Tribunal Superior Eleitoral poderá, a seu
critério, confeccionar cédula especial, destinada ao

eleitor analtabeto, COlHendo a fotografid do candidato, de modo a permitir identificar e assinalar
o candidato de sua preferência."
Ora, Sr. Presidente, é lamentável que as pessoas omitam esse fato concreto. Se o Tribunal quiser, tiver condições ou desejar, tem autorização legislativa para confeccionar cédula especial para ser utilizada pelo analfabeto.
Além disso, procuramos criar regras de apuração que
facilitam a busca da intenção de voto do eleitor, quando
estabelecemos, no § 4', que o voto será válido quando
o eleitor identificar, em qualquer lugar da cédula, o
seu candidato, escrevendo apenas o nome, o número
ou a legenda. Se o eleitor tiver condições de escrever
uma dezena, ele poderá marcar, em qualquer lugar da
cédula, aquela que corresponda ao seu candidato.
E ainda que não tenha condição de escrever uma
dezena, tem a opção de fazer a cruz no quadrinho,
porque a relação dos candidatos com o número de seus
partidos figurará na cédula. É absolutamente falsa, é
uma falácia a afirmativa de que este substitutivo procura
dificultar o voto do analfabeto.
Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se
passar à Ordem do Dia.
COMPARECEM MAIS OS SRS.
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Espírito Santo
HéliQ Manhães - PMDB; Jones Santos Neves PL; Lezio Satltler - PSDB; Nelson Aguiar - PDT;
Rita Camata - PMDB.
Rio de Janeiro
Aloysio Teixeira - PMDB; Artur da Távola PSDB; Brandão Monteiro - PDT; Carlos Alberto Caó
- PDT; César Maia - PDT; Edmilson Valentim PC do B; Gustavo de Faria - Prona; Jayme Campos
- PRN: Jorge Leite - PMDB; José Carlos Coutinho
- PL; José Maurício - PDT; Luiz Salomão - PDT;
Márcia Cibilis Viana - PDT; Oswaldo Almeida PL; Sotero Cunha - PDC; Vladimir Palmeira - PT.
Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB; Elias Murad - PSDB; Genésio Bernardino - PMDB; Hélio Costa - PRN; José
da Conceição - PMDB; José Geraldo - PMDB; Leopoldo Bessone - PMDB; Marcos Lima - PMDB;
Mário de Oliveira - PRN; Mauro Campos - PSDB;
Milton Reis - PMDB; Octávio EVs!9.'V' PSDB; Paulo
Almada-PMDB; Raimundo Reze~e-PMDB; Roberto Brant - PMDB; Ronaldo Carvalho - PMDB;
Saulo Coelho - PFL; Sérgio Naya ~ PMDB; Sérgio
; Ziza Valadares
Werneck - PMDB; Sílvio Abreu -PSDB.
São Paulo .., ;%

Amazonas
Sadie Hauache - PFL.
Rondônia
José Guedes -PSDB; Raquel Cândido -PDT.
Pará
Carlos Vinagre - PMDB; Dionísio Hage - PRN;
Domingos Juvenil - PMDB; Fernando Velasco PMDB; Mário Martins - PMDB.
Maranhão
Antonio Gaspar - PMDB; Eliézer Moreira - PFL;
José Teixeira - PFL; Wagner Lago - PMDB.
Piauí
Myriam Portella - PDS; Paulo Silva -'--- PSDB.

Agripino de Oliveira Lima - PFL; Airton Sandoval
- PMDB; Antônio Perosa - PSDB; Caio Pompeu
- PSDB; Del Bosco Amaral- PMDB; Doreto Campanari - PMDB; Ernesto Gradella - PT; Fausto Rocha - PRN; Gastone Righi - PTB; Geraldo Alckmin
Filho - PSDB; Gumercindo Milhomem - PT; Hélio
Rosas - PMDB;.João·Herrmann N;;lli - PSB; José
Egreja - PTB; José Serra - PSDB; Koyu Iha PSDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Neto - PFL;
Michel Temer - PMDB; Nelson Seixas - PDT; Plínio
Arruda Sampaio - PT; Ricardo Izar - PL; Samir
Achôa - PMDB; Tidei de Lima - PMDB.
Goiás
Genésio de Barros-PMDB; Lúcia Vânia- PMDB;
Manoel Mota - PMDB; Mauro Miranda - PMDB.
Mato Grosso

Ceará
César Cals Neto - PSD; Etevaldo Nogueira - PFL;
Firmo de Castro - PMDB; Gidel Dantas - PDC;
José Lins - PFL; Lúcio Alcântara - PDT; Luiz Marques - PFL; Mauro Sampaio - PMDB; Moema São
Thiago - PSDB; Raimundo Bezerra - PMDB; Ubiratan Aguiar - PMDB.
Rio Grande do Norte
Vingt Rosado -PMDB.
Paraíba
Adauto Pereira - PDS; Agassiz Almeida - PMDB;
Aluízio Campos - PMDB; Evaldo Gonçalves - PFL;
Lucia Braga - PDT.
Pernambuco
Gonzaga Patriota - PDT; Harlan Gadelha PMDB; José Carlos Vasconcelos -PMDB; José Jorge
- PFL; Marcos Queiroz - PMDB; Maurílio Ferreira
Lima - PMDB; Oswaldo Lima Filho - PMDB; Paulo
Marques - PL; Salatiel Carvalho - PFL.
Alagoas
José Thomaz Nonô - PFL; Roberto Torres - PTB.

Antero de Barros - PMDB.
Mato Grosso do Sul
Gandi Jamil- PFL; Plínio Matins - PMDB; Saulo
Queiroz -PSDB.
Paraná
Airton Cordeiro - PFL; Darcy Deitos - PSDB;
Dionísio Dal Prá - PFL; Jovanni Masini - PMDB;
Maurício Fruet - PMDB; Maurício Nasser - PMDB:
Max Rosenmann - PL; Osvaldo Macedo - PMDB;
Tadeu França - PDT; Waldyr Pugliesi - PMDB.
Santa Catarina
~uiz Henrique -

PMDB; Renato Vianna - PMDB;
Valdir Colatto - PMDB.
Rio Grande do Sul
Antônio Britto - PMDB; Arnaldo Marangon - PT;
Arnaldo"Prieto - PFL; Carlos Cardinal- PDT; Erico
Pegoraro - PFC; F1oriceno Paixão - PDT; Ibsen Pinheiro -PMDB; Irajá Rodrigues -PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; Jorge Uequed - PSDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Ne~on Jobim ----, PMDB; Ruy Nedel
- PMDB; Victor Faccioni - PDS.

Sergipe
Leopoldo Souza - PMDB.
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Amapá
Eraldo Trindade - PL; Raquel Capiberibe - PSB.

Bahia
Afrísio Vieira Lima - PMDB; Ângelo Magalhães
- PFL; Domingos Leonelli - PSB; Francisco Benjamim - PFL; Francisco Pinto - PMDB; Haroldo Lima
- PC do B; Joaci Góes - PMDB; Jorge Medauar
- PMDB; Marcelo Cordeiro - PMDB; Miraldo Go·
mes - PDC; Prisco Viana - PMDB; Raul Ferraz PMDB; Virgildásio de Senna - PSDB.

v-

ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Jnoeêncio Oliveira) - A lista
de presença registra o comparecimento de 271 Srs. Deputados.
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SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se
passar à votação da matéria constante da Ordem do
Dia.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Presidente Paes de Andrade assumirá a Presidência neste
momento e passará a palavra aos Srs. Líderes, pelo
prazo de até cinco minutos, para encaminharem o processo de votação.
Antes, porém, gostaria de dizer que há pcrfeito entendimento sobre os trabalhos desta Casa. Quando o
Presidente Paes de Andrade toma atitudes mais importantes consulta o primeiro. vice-presidente, o qual nesta
hora faz questão de que o presidente efetivo desta Casa
presidisse os trabalhos. Isso para que não se coloque
qualquer constrangimento à posição do primeiro vicepresidente, que tem agido com toda a lisura, como bem
reconheceu o Líder do PMDB. Deputado Ibsen Pinheiro. Como já o fez cm duas oportunidades, o presidente
da Casa volta para presidir esta sessão, em perfeito
entendimento com seu primeiro vice-presidente, que
'só tem recebido de S. Ex' manifestações de apreço,
solidariedade e reconhecimento pelo seu trabalho.
Passo a Presidência dos trabalhos ao nosso presidente, Deputado Paes de Andrade. (Palmas.)

O Sr. Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paes de Andrade, - Presidente:
O Sr. Fernando Santana - Sr. Presidente. peço a
palavra encaminhar a votação, em nome do PCR
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não sei o porquê
da vaidade de certos colegas aqui ao afirmarem que
a matéria em votação visa a prejudicar o candidato
do PRN. Não vejo qualquer razão, porque, se houver
prejuízo, será para todos os candidatos.
Por outro lado. como afirmou' há pouco o Deputado
Genebaldo Correia, em qualquer lugar da cédula que
o eleitor registrar o número ou a legenda. será o voto
contado no qual o eleitor demonstrou intenção de votar.
Tudo isso. Sr. Presidente, o que está havendo é uma
luta para demonstrar prestígio e mostrar que o PRN,
apesar de ainda nã<yestar no poder. já comanda as
decisões da Câmara.
É altamente vergonhoso afirmar simplesmente que
há, com essa proposição. intenção de prejudicar o Sr.
Collor. Não há, absolutamente. Como já foi exaustivamente demonstrado, a chapa permitirá ao eleitorado
consignar sua vontade, que será respeitada em qualquer
apuração.
Senhor Presidente. alguns deputados estão atrapalhando meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Srs. Deputados, há um orador na Tribuna. Peço a colaboração
de V. Ex"
O SR. FERNANDO SANTANA - Por outro lado,
Sr. Presidente, dizer que o projeto prejudica o analfabeto é um erro absoluto. O analfabeto, em qualquer
lugar do Brasil, sabe muita coisa, contar dinheiro. registrar qualquer número. Entre os números 1 e 22, qualquer analfabeto pode aprender a registrar um deles.
Além de ser mais simples se essa chapa - como
eu disse ontem ~ fosse única e exclusivameute de uma
lin11a, onde o eleitor registrasse o número, a legenda
ou o nome', seria mais econômica, mais prático. e a
apuração se faria em tempo recorde. Só a burrice pode
impor chapa tão complicada.
O Sr. Arnaldo Faria de Sa a palvra pela ordem.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDEl'.'TE (Paes de Andrade) - Concedo
á palavra a V. Ex'

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. presidente, levantei questão
de otltlem constitucional no dia de ontem e o Presidente
a deferiu, pois havia matéria do Executivo com 45 dias
na Casa. Portanto, tinha prioridade de votação, sobrestando-se todas as demais matérias. A Questão de Ordem foi deferida e a sessão ordinária de hoje à tarde
contém na pauta as matérias argüídas ontem.

No entanto, Sr. Presidente. convoca-se sessão extraordinária e coloca-se em votação matéria diferente
daquela que sobresta toda a pauta. O artifício da sessão
extraordinária não impede o sobrestamento da pauta
na sessão ordinária. Conversei sobre isto com o nobre
Deputado Nelson Jobim, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, e queria, adicionando
a jurisprudência à minha questão de ordem, dizer que
o art. 66, que trata dos netos, no seu § 6', matéria
do Congresso Nacional, dá respaldo a essa minha tese.
Ainda que em sessão extraordinária, havendo veto com
prazo, o Congresso sempre tem os v~tos na cabeça da
pauta, seja ordinária ou extraordinária - o veto na
sessão do Congresso tem sido mantido na cabeça da
pauta.
Portanto, o art. 64, § 2'. em razão do art. 223 §
2', impede que seja votada qualquer matéria, enquanto
não forem apreciadas as matérias da pauta da sessão
<lrdinária que têm prazo constitucional. V. Ex', Sr. Prcsidente, foi Constituinte como os demais Parlamentares. Não podemos agredir a Constituição. É obrigação
nossa preservar a Constituição, garanti-Ia e velar por
ela.
Portanto, Sr. Presidcnte, requeiro, com base no art.
126, do Regimento, que seja mantida a Ordem do Dia
da sessão ordinária para a tarde de hoje, e que não
se mantenha a sessão extraordinária porque não foi
çonvocada com aquele espírito.
Respeitando o texto constitucional tenho certeza de
que V. E]>', na imparcialidade da eleição dos trabalhos,
acolherá a Questão de Ordem,' pois matéria constitucional prevalece sobre qualquer outra.
Esta é a Qucstão de Ordem e aguardo a manifestação
de V. Ex'
O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDB - RJ. Sem rcvisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Arnaldo
Faria de Sá sabe muito bem que se trata de matéria
diferente. Aliás. S. Ex' tem exercido a Presidência da
Ca,a em muitos momentos e conhece o Regimento e
a tradição da Casa. Tanto que, outro dia. presidindo
a sessão da Cãmara, fez aprovar de maneira tão rápida
como relâmpago as contas do !"residente Sarney. Isso
mostra a ligação de S. Ex' e do sçu grupo político com
o Presidente da República, Presidente José Sarney.
A questão que o Deputado Arnaldo Faria de Sá traz
é diferente de sessão extraordinária. S. Ex' invoca o
art. 64, § 2' da Constituição, o qual determina que
a Câmara, no seu procedimento ordinário, não pode
deliberar sobrc qualqucr matéria antcs de fazê-lo sobre
aquelas revestidas do carátcr de urgência, cujos prazos
já se tenham esgotado. Não há dúvida sobre isso. Mas
esta é uma sessão extraordinária. E, como tal, foi convocada em caráter extraordinário e por um motivo extraordinário. Portanto. tem pauta própria. Não é a sessão
de que trata o art. 64, § 2', da Constituição - sobre
o trabalho ordinário, cotidiano da Casa. Este não pode
atropelar nem empurrar para a frente as matérias sob
prazo.
Diz o art. 64 que as matérias sob prazo têm preferência sobre qualquer deliberação da Casa, mas na sua
atividade ordinária. Na sua atividade extraordinária,
o que prevalece é o caráter extraordinário dessa atividade. Se não houvesse motivo. pauta extraordinária,
não haveria nem sessão. A sessão. então, objeto da
matéria de Ordem do Dia de hoje, seria a da tarde
e não a da manhã.
A sessão extraordinária tem pauta própria. e a ordinária é que tem de seguir as exigências do art. 64. § 2'.
da Constituição.
De maneira que não assiste razão ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. S. Ex' está meramente numa atitude
de emulação política. para atender às conveniências
do seu candidato.
O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Nelson Jobim.
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citado nominalmente pelo Deputado Arnaldo Faria de
Sá.
O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Arnaldo
Faria de Sá citou-me nominalmente a respeito da questão de ordem ora suscitada. Baseia-se no texto do §
1" do art. 223 da Constituição Federal, que determina:
"§ l' O Congresso Nacional apreciará o ato
no prazo do art. 64. §§ 2' e 4', a contar do reccbimento da mensagem."

O § 2" do art. 64 da Constituição diz:
"Se, no caso do parágrafo anterior. a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem cada qual, sucessivamente, em até 45 (quarenta e cinco) dias, sobrc a proposição, scrá ela
incluída aos demais assuntos, para que se ultime
a votação."
A questão inicial é: qual é o conteúdo semântico
da palavra "deliberação", contida na Constituição Federal? E o Regimento Interno responde a esta questão.
em seu título IV, dizendo que deliberação inclui tramitação, discussão e votação.
Então, a rigor, pela Constituição, dever-se-ia interromper inclusive matérias em votação, na hipótese da
verificação do § 2".
Dessa forma, estando em votação matéria constante
da Ordem do Dia, o texto constitucional determina
a sobrestamento dessa deliberação para entrarem em
pauta as matérias abrangidas pelo art. 223, ou seja,
o pcdido de renovação.
No entanto, a questão que está sendo posta agora
diz respeito a qual Ordem do Dia se refere a Constituição, se a das sessões ordinárias ou se das extraordinárias.
Os avulsos distribuídos à entrada do plenário demonstram que ,já foram colocadas na Ordem do Dia da sessão
ordinária da tarde ambas as matérias. O Deputado Arnaldo Faria de Sá pretende que este sobrestamento se
aplique à Ordem do Dia das sessões extraordinárias.
O Regimento Interno do Senado dispõe, no art. 189.
paragráfo único:
"Não é obrigatória a inclusão, na Ordem do Dia
de sessão extraordinária;· de matéria não ultimada
na sessão anterior, ainda que em regime de urgência ou em regime de votação."
Quer-nos parecer que o entendimento pretendido pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá, abrangendo inclusive
a Ordem do Dia da sessão extraordinária, não condiz
com o texto constitucional que diz:
"(... ) sobrestando-se a deliberação quanto aos
demais assuntos, para que se ultime a votação."
Ora, sabemos que a Ordem do Dia das sessões ordinárias tem uma seqüência lógica regimental que determina
manifestações e distribuições diárias. É, pois, justamente li" esta Ordem do Dia que se destina o § 2' do art.
64 da Constituição; caso contrário, teríamos a hipótese
absurdamente engessadora do processo de votação, se
não tivéssemos a válvula da votação da sessão extraordinária, que é matéria específica, e somente ela pode
ser decidida.
Considerando a invocação do Deputado Arnaldo Faria de Sá, quero dizer a V. Ex', não como presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. mas
simplesmente como nominado pelo Deputado Arnaldo
Faria de Sá, que entendo que o procedimento da inclu.,ião na Ordem do Dia da sessão extr:!ordinária desta
máteria é perfeitamente legítimo. (Palmas.)
No entanto. aproveitaria o incidente para lembrar
V. Ex' da necessidade inarrendável de haver uma norma
regimental. uma resolução, uma voz da Mesa sobre
a forma pela qual deverão ser apreciadas as matérias
de renovação de concessão de rádiodifusão. É vital que
isto ocorra para evitarmos. assim. questões como a que
estamos vivendo na manhã de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELT~ES (PFL - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e
Srs, Deputados, uma vez mais a Câmara dos Deputados
é convocada a a votar em regime de urgência Projeto
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de Lei da maior relevância, elaborado pelo Partido mais
atuante da Casa, qual seja, O "Partido das Lideranças."
O projeto de lei que reformula a legislação eleitoral
concernente às eleições presidenciais de 15 de novembro não foi votado pelas Comissões Técnicas, não foi
submetido à consideração dos Deputados dentro do
contexto de cada Partido e está sendo votado sem que
tenham sido realizadas audiências públicas, como ocorre no processo legislativo dos Estados democráticos.
Os Deputados de cada um dos Partidos aqui representados não podem aceitar que projetos tão importantes
continuem a ser votados de forma tão irresponsável,
por decisão de um grupo fechado de Líderes que não
se interessam em conhecer a posição de seus liderados
e não se preocupam com os aspectos técnicos das matérias votadas.
Dias atrás o Banco do Brasil revelou, em comnnicação enviada a esta Casa, que o scu prejuízo apurado
até o mês de março em decorrência do não-pagamento
da correção monetária dos empréstimos por ele efetuados por intermédio da Caderneta Verde atingiu o montante de 2 bilhões e quatrocentos milhões de cruzados.
Essses prejuízo está sendo transferido para o Tesouro
e será conseqüentemente pago por 140 milhões de brasileiros. E o prejuízo dos 140 milhões de brasileiros constitui um ganho para apenas 200 mil privilegiados, sendo
que a metade do prejuízo. 1 bilhão e duzentos mil cruzados, representa um ganho para aproximadamente 30
mil pessoas.
Esse escàndalo de natureza financeira altamente concentrador de renda foi decorrente de votação rea1Ízada
mediante acordo feito pelas Lideranças desta Casa,
sempre em regime de urgência, sem participação das
Comissões Técnicas. dos Parlamentares e dos Partidos.
Seguindo o mesmo procedimento, foi votada a Lei
Salarial, que torna quase inviável o fechamento do Orçamento da Previdência para 1990, Lei Salarial que
não faz diferença entre a multinacional e a microempresa, entre o setor privado e o setor público, entre
empresas vendedoras de bens e serviços e as entidades
filantrópicas, e cuja conseqüência está sendo um empurrão nas microempresas para a economia informal. a
falência dos municípios, o fechamento de Santas Casas
de Misericórdia, de asilos e de orfanatos.
Dentro do regime de urgência e pelo "Partido das
Lideranças" foi votada legislação que criou uma crise
nas Forças Armadas, ao equiparar vencimentos dos Ministros dos Tribunais Militares aos dos Tribunais Civis,
esquecendo a correlação que existe entre os vencimentos dos Ministros Militares e dos Generais da ativa.
bem como entre estes· a os demais oficiais das Forças
Armadas. Em regime de urgência, sempre pelo "Partido dos Líderes", sem participação das Comissões Técnicas, dos Partidos. dos Parlamentares c da sociedade,
está sendo votada legislação que modifica claúsulas contratuais de direito privado, ignorando a validade de
ato jurídico perfeito e os direitós adquiridos. Esta legislação vai ter sua constitucionalidade argüida pelos Tribunais com graves conseqüências sobre o Erário Público
e a organização da economia. Em regime de urgência,
pelo "Partido dos Líderes", sem a participação das
Comissões Técnicas, dos Partidos e dos Padamentares
foi votada legislação que destinou os recursos do Fundo
Especial. constituído por 3% do IR e do IPI. e que
deveriam ser canalizados para o desenvolvimento do
Nordeste, para empréstimos subsidiados certamente para as pessoas mais ricas daquela região.
dentro deste clima de irresponsabilidade que se.
está procurando votar legislação sobre o Fundo de Garantia, legislação que aumenta os impostos das microempresas e que trata da seguridade social.
Quais dos Srs. Deputados foram consultados pelas
respectivas Lideranças sobre a legislação eleitoral que
está sendo votada?
Srs. Deputados. está na hora de fazer com que o
Colégio de Líderes respeite cada um de nós. Está na
hora de fazer com que o Congresso brasileiro vote suas
leis de maneira menos irresponsável. Está na hora de
exigir que a legislação votada nesta Casa obedeça ao
ritual existente em todos os Estados democráticos do
mundo, qual seja, um debate amplo com a participação
dos Partidos. e da sociedade mediante audiência pública.
Não podemos correr o risco de votar legislação c!eiíD-'
ral de forma apressada, sem um exame mais profundo
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e mais acurado da Comissão de Constituição e Justiça
e Redação e, depois de sua divulgação, descobriremos
que está eivada de erros, que podem até mesmo comprometer as eleições de 15 de novembro.
Deve ser recordado que, f1pós a votação da Lei do
. Salário Mínimo, Legislativo e Executivo não conseguiram sequer saber a data a partir da qual começa a
vigorar.
Srs. Deputados, não se pode afirmar que a votação
que ora se processa apresenta apenas uma divergência
entre' o PRN e os demais partidos. O meu candidato
para a Presidência da Repú~lica é o Dr. Aureliano
Chaves. E nada caracteriza tanto o candidato do PFL
quanto o seu posicionamento ético. É em nome do
posicionamento ético que carateriza o candidato do meu
partido que eu não posso votar uma legislação casuística
, que procura modificar as regras relativas a uma eleição
dois meses antes de sua realização.
O que o Congresso deve votar com a normalidade
. que o assunto exige é a legislaçãoõa que vai reger a
eleição de Governadores e Deputados em 1990. As
regras para a eleição de 1989 não mais podem ser modificadas.
Quanto aos aspectos técnicos da legislação apresentada, peço licença para afirmar que constitui ela a porta
aberta para fraude. A existência do espaço em branco
cumulativamente com o sistema de sinalização do nome
do candidato permitirá que, nos locais onde não exista
a fiscalização dos Partidos, pessoas inescrupolosas venham a escrever o nome do candidato que prevalecerá
sobre a escolha que tiver feito o eleitor ao marcar o
nome de seu candidato que figura na lista.
Srs. Deputados, por não concordar com a sistemática
de votação que está sendo adotada para a matéria; por
não concordar que matéria tão relevante seja votada
por acordo de Lidranças, sem exame das Comissões
Técnicas, sem discussão no contexto dos Partidos e sem
Audiência Pública; por considerar pouco ético inudar
as regras de uma eleição dois meses antes de sua
realização; por entender que a legislação apresentada
é uma porta aberta para afraude eleitoral; faço um apelo
a todos os Deputados presentes: que recorram a recurso
legítimo existente em todos os Parlamentos e obstruam
a votação do projeto que modifica, de forma leviana
e irresponsável, a Lei Eleitoral que deve reger as eleiçõesde 15 de novembro.
O Sr. Arnaldo Faria de Sá a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN -SP. SEm
revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de adicionar um detalhe ao que falou o nobre Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, Deputado Nelson Jobim.
·S. Ex' baseou seu argumento no Regimento Interno;
lembro a V. Ex' que baseei a questão na Constituição,
que á a Lei Maior, que sobrepõe ao Regimento. E
ainda baseado no art. 64, na minha questão de ordem
citei jurisprudência de matéria do Congresso no próprio
art. 66 da Constituição.
Então, lembro que a Constituição que V. Ex', eu
e os demais Constituintes votamos neste plenário prevalece sobre os Regimentos da Câmara e do Senado e
sobrc qualquer outra forma de analogia. Que a decisão
dc V. Ex' cinja-se unicamente à Lei Maior deste País,
que é a Constituição Federal de que somos guardiães.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - A convocação desta sessão feita pela Presidência está respaldada
no art. 86 do Regimento Interno da Câmara, que diz:
"A sessão extraordinária sera convocada pelo
Presidente, de ofício, ou por deliberação da Câmara, a requerimento de qualquer Deputado. (Ar!.
86, § 1'). O Presidente prefixará o dia, a hora e
a Ordem do Dia da sessão extraordinária, que serão
comunicados à Câmara em sessão ou pelo "Diário
do Congresso Nacional", e, quando mediar tempo
menor de vinte e quatro horas para a convocação,
também por via telegráfica ou telefônica, aos Deputados."
Este foi rigorosamente o pro:ecJimen~o acJotaodo pel"
P'residénci2.
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E ainda: à Presidência compete organizar a pauta
da Ordem do Dia das sessões extraordinárias.
Aí está o art. 86, § 1', também respaldando, com
a matéria p'refixada e sem obrigatoriedade de inclusão
de matérias não ultimadas em sessão anterior, ainda
que em regime de urgência ou em curso de votação.
E mais: podemos invocar aqui, para fortalecer a ordem de raciocínio, ao responder à questão de ordem
do Deputado Arnaldo Faria de Sá, o art. 189 do Regimetno Interno do Senado Federal, que tem o mesmo
entendimento.
Eis o parágrafo único do art. 189:
"Não é obrigatória a inclusão, na Ordem do Dia,
de sessão extraordinária, de matéria não ultimada
na sessão anterior, ainda que em regime de urgência ou em curso de votação".
A Presidência apóia-se no Regimentó Interno da Casa e no Regimento Interno do Senado Federal.
Está indeferida a questão de ordem proposta por
V.Ex·
O Sr. Arnaldo Faria de Sá (PRN - SP.) - Sr. Presidente, recorro da decisão de V. Ex' para o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)- V. Ex'
está fazendo uma colocação inadequada. V. Ex' poderá
recorrer para a Comissão de Justiça. O Regimento Interno, que permite q recurso ao Plenário, com apoio
de um terço do número de Deputados, ainda não foi
promulgado.
O Sr. Arnaldo Faria de Sá - Então recorro da decisão
de V. Ex' à Comissão de Constituição e Justiça, com
o seu deferimento.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Fica atendido o requerimento de V. Ex'
O Sr. Arnaldo Faria de Sá - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Votação,
em discussão única, do Projeto de Lei n' 3.121-A, de
1989, que modifica a Lei n' 7.773, de 8 de junho de
1989, que dispõe sobre a eleição para Presidente e VicePresidellte da República; tendo parecer do relator designado pela Mesa, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, pela aprovação do
projeto e rejeição das Emendas de n" 1, 3, 5, 11, 12,
13, 16, 17 e 18 e pela aprovação, com Substitutivo,
das Emendas n" 2, 4, 6, 7. 8, 9, lO, 14 e 15. (Do
Sr. Vivaldo Barbosa.) Relator: Sr. Genebaldo Correia.
O Sr. Renan Calheiros - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. RENAN CALHEIROS (PRN - AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na sessão de ontem,
por inexistência de quorum na sessão anterior, em que
se votou a matéria, o Presidente Inocêncio Oliveira
deferiu o direito a encaminhamento de votação. Por
isso, Sr Presidente, gostaríamos de excrcitar esse direito.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - As Lideranças poderão fazer o encaminhamento.
Em votação.
O Sr. Ibsen Pinheiro - Sr. PreSidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) -

Tem

V. Ex' a palavra.

O SR. mSEN PINHEIRO (PMDB - RS, Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, o art. 186, § 3', do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, diz:
.
"As matérias submetidas ao regime de urgência
só poderão ter a sua votação encaminhada uma
vez no máximo por um deputado de cada partido,
fixado o prazo máximo dc cinco minutos para cada
orador."
Essa matéria, Sr. Presidente, já sofreu, por liberalidade, dois encaminhamentos e hojeum terceiro encaminhamento foi feito. Todos os deputados que quiserem
encaminharam a matéria. V. Ex', posteriormell~c ao
encarremento do prazo de inscriçõc'-s pam el!camiTI!!lElm_ento~ colocou a matéria a. votos. Po;riali1~o~ lP~Ç(i :::1
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V. Ex' que considere a matéria encaminhada.e a coloque
em votação, porque o Plenário está aqui para votar.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Os líderes
poderão usar da palavra apenas para orientar as suas
bancadas, porque o processo se encontra em votação.
Com a palavra o nobre Deputado Renan Calheiros,
como líder, para orientar a sua bancada.
O SR. RENAN CALHEIROS (PRN - AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez esta
Casa se reúne apressadamente, aos berros dos líderes,
que querem, na aprovação deste casuísmo, deste golpe
sujo, mudar a legislação eleitoral, compactuando éom
o atraso, com a dificuldade, para que o eleitor pobre,
o trabalhador, o analfabeto, tenha dificultado, na prática, o exercício do seu voto e do seu direito. Eles não
querem ouvir a palavra do PRN porque não têm como
explicar à Nação este casuísmo, esta imoralidade; não
querem ouvir o PRN porque a Nação não entende como
a Câmara dos Deputados, que precisa votar, regularmentar centenas de leis complementares à Constituição,
tenha obstruída a pauta normal de votação para se fazer
um casuísmo.
Não há, Sr. Presidente, outro instrumento regional
que possa ser utilizado, para impedir a aprovação dessa
lei. O único que pode ser usado é a abstrução, é a
retirada dos deputados do plenário, para que essa indignidade não se consuma. Perguntaram-me, desta tribuna, por que o PRN não discute os pontos do substitutivo
com os quais há concordância. Não nos· compete, Sr.
Presidente, surpreender afinidades no substitutivo. Se
detectarmos os pontos do substitutivo com os quais concordamos, estaremos esvaziando a tática da obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Lembro
a V. Ex', nobre Deputado Renan Calheiros, que a palavra lhe foi concedida para orientação da sua bancada.
O SR. RENAN CALHEmOS - Para encerrar, Sr.
Presidente, gostaria de me dirigir novamente à consciência dos deputados independentes, aqueles que não
aceitam a mudança da regra do jogo a dois meses de
uma eleição. Peço-lhes que não contribuam com os seus
votos para que essa lei seja apmvada. Sr. Presidente,
repito o que disse anteriormente: esta Casa poderá ser
responsabilizada, no futuro, por ter contribuído para
invalidar os votos dos humildes, dos pobres, de milhões
de eleitores que querem eleger o futuro presidente.
Muito obrigado a V. Ex' e mais uma vez contamos
com a não participação dos deputados, apesar, Sr, Presidente, do esperneio histérico dos deputados do PDT,
que querem aprovar essa manobra.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Há sobre
a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

Senhor Presidente.
Requeiro à Mesa nos termos regimentais o destaque
para votação em separado do art. l' na sua parte referente ao art. 13 da Lei n' 7.773, subemenda substitutiva
do Relator.
Nelson Sabrá.

de 1989

N' 14

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro destaque para re·
jeitação do § 1', do inciso lI, do art. 13, referido no
art. 1,' do Substitutivo do Relator ao Projeto de Lei
n" 3.121-A, de 1989.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1989. -Miro Tei·
xeira.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentajs, requeiro destaque para re·
jeição do § 2', do incis5 n, do art. 1:Jt, referido no
. art. I" do Substitutivo do Relator ao Projeto de Lei
n' 3.121-A. de 1989.
de 1989.- Miro TeiSala das Sessões
xeira.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro destaque para re·
jeição do § 3', do inciso n, do art. 13, referido no
art. l' do Substitutivo do Relator ao Projeto de -Lei
n' 3.121-A, de 1989.
Sala das Sessões,
de 1989. - Miro Teixeira.
Senhor. Presidente,
Requeiro destaque para rejeição do § 4' do art. 13.
referido no art. l' do Substitutivo do Relator.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1989. - Arnaldo
Faria de Sá, Vice-Líder do PRN.
N'8
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais requeiro destaque para rejeição do § 5', do inciso n, do art. 13, referido no art.
l' do substitutivo do Relator ao Projeto de Lei n'
3.121-A, de 1989.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1989. - Miro Teixeira.
Senhor Presidente.
Requeiro destaque para rejeição do § 5', do art. 13.
referido no art. l' do substitutivo do Relator.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1989. - Arnaldo
Faria de Sá, Vice-Líder do PRN.
N' 10

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro destaque para rejeição da letra d, do § 7'. do inciso n, do art. 13,
referido no art. 1', do substitutivo do Relator ao Projeto
de Lei n' 3.121-A, de 1989.
de 1989. - Miro Tei.
Sala das Sessões,
xeira.

N'1
Brasília, 31 de agosto de 1989
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Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro destaque para rejeição do § 8', do inciso n, do art. 13, referido no
art. l' do substitutivo do Relator ao Projeto de Lei
n' 3.121-A, de 1989:
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1989. - Miro Tei·
xelra..
N'12

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro destaque para re·
jeição do inciso I, do art. 13, referido no art. l' do
Substitutivo do Relator ao Projeto de Lei n' 3.121-A,
de 1989.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1989. - Miro Tei.
xeira.

Senhor Presidente.
Requeiro à Mesa nos termos regimentais o destaque
para votação em separado do art. l' na sua parte referente ao art. 17 da Lei n' 7.773, subemenda substitutiv~
do Relator. -Nelson Sabrá, Vice-Líder do PRN.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais,requeiro destaque para rejei·
ção do inciso lI, do art. 13, referido no art. l' do Substi·
tutivo do Relator ao Projeto de Lei n' 3.121-A, de
1989.
Sala das Sessões,
de 1989. - Miro Tei·
xeira.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro.destaque para supressão da alínea a, do art. 17 do referido no art. l'
do substitutivo do Relator ao Projeto de Lei n' 3. 121-A,
de 1989.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1989. - Miro Tei.
xeira.

Brasília, 31 de agosto de 1989

N'13

Sr. Presidente,
Requeiro destaque para supressão da alínea a. do
art. 17, referido no art. l' da subemenda substitutiva
ao Projeto de Lei n' 3.121189.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1989. - Maurílio
Ferreira Lima.
N' 15
Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados
Requeiro, na forma regimental. destaque supressivo
da expressão "unânime do § 6', do art. 17. do art.
l' da subemenda substitutiva do Relator da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação às emendas de
Plenário ao Projeto de Lei n' 3.121, de 1989, que "dispõe sobre a eleição para Presidente e Vice-Presidente
da República, e dá outras providências".
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1989. - Deputado
Euclides Scalco.

N'16
Brasília, 31 de agosto de 1989
Senhor Presidente,
Requeiro à Mesa nos termos regimentais o destaque
para votação em separado do art. l' na sua parte referente ao art. 21 da Lei n' 7.773, subemenda substitutiva
do Relator. - Nelson Sabrá, Vice-Líder'do PRN.
N'17
Brasília, 31 de agosto de 1989
Senhor Presidente,
Requeiro à Mesa nos termos regimentais o destaque
para votação em separado do art. 4', na sua integralidade. subemenda substitutiva do Relator. - Nelson
Sabrá, Vice-Líder do PRN.
O SR. PRESIDEN'fE (P~s de Andrade) - O Relator designado pela Mesa, em substituição à Comissão
de Constituiçãd e Justiça e redação, ao apreciar as
emendas de plenário ofereceu àstnesmas e vou submeter a votos a seguinte:
SUBEMENDA SUBSTITUTIVA. ressalvados os
destaques:
Art. l' O art. 13, o caput e alínea a do art. 17,
revogado o seu §1'. e acrescido dos §§ 5', 6' e 7', o
art. 19. o art. 21, acrescido de um § 4', e o art. 25,
da Lei n' 7.773, de 8 de junho de 1989. passam a vigorar
com a seguinte redação;

Art. 13 A cédula oficial para eleição do Presidente e Vice-Presidente da República, a realizar-se
em 15 de novembro de 1989, será confeccionada
segundo modelo aprovado pela Justiça Eleitoral,
que a imprimirá, com exclusividade, para distribuição às mesas receptoras. A impressão será feita
em papel branco e opaco, com tifJos uniformes
de letras, observando, ainda, as seguintes características:
I - na parte superior haverá um espaço com "indicação para que o eleitor escreva o nome, legendll
e o número do candidato;
II - na parte inferior figurarão os nomes dos
candidatos registrados, na ordem determinada pai
sorteio e ao lado de um quadrilátero, que contenl
o número do Partido pelo qual foi registrado.
§ l' Para votar, o eleitor poderá optar pelá
utilização da parte superior ou inferior da cédula.
§ 2' Optando pela parte superior da cédula,
o eleitor escreverá o nome, e ou a legenda e oú
o número do candidato; se optar pela parte inferior
o eleitor assinalará o quadrilátero que prec(cie o
nome do candidato.
§ 3' Quando o eleitor utilizar a parte superior
da cédula não será considerada qualquer manifest
tação contida na parte inferior da mesma.
§ 4' O voto será válido quando o'eleitor indi
car, em qualquer lugar da c6dul'\i oseu candidato,
escrevendo apenas o nome ou número ou a legendo\
pela qll(ll fW.registrado.
§ 5' Quando o eleitor escrever na primeira parte
da c6dula o nome de um candidato e o número
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e ou a legenda de outro candidato, o voto será
contado para o candidato cujo nome foi escrito,
§ 6' Quando o eleitor escrever a legenda de
um candidato e o número de outro, o voto será
contado para o candidato cuja legenda foi escrita.
§ 7' Será nulo o voto:
a) quando o eleitor escrever o nome de mais
de um candidato;
b) quando o eleitor, não tendo escrito o nome
de um candidato, escrever legendas de mais de
um candidato;
c) quando o eleitor, não tendo escrito o nome
ou legenda de um candidato, escrever números de
mais de um candidato;
d) quando o eleitor, utilizando a parte inferior
da cédula, assinalar mais de um candidato.
§ 8" No caso de substituição de um candidato
por morte, renúncia ou impedimento, após a confecção da cédula pelo Tribunal Superior Eleitoral,
esta não será alterada; o eleitor que desejar votar
no candidato substituto utilizará a parte superior
da cédula.
§ 9" O Tribunal Superior Eleitoral poderá, a
seu critério, confeccionar cédula especial destinada
ao eleitor analfabeto contendo fotografia do candidato de modo a permitir identificar e assinalar o
de sua preferência.

kt." 'li'" A'cii~i;ib~içã~ '~i~'h~;á~i~ ·g~;t~it;;·d~
propaganda eleitoral diário entre os Partidos Políticos e Coligações que tenham canditatos registrados
observará os seguintes critérios:
a) 5 (cinco) apresentações de 5 (cinco) minutos,
sendo metade à noite, ê cada Partido Político sem
representação no Congresso Nacional;

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

§ 5' Durante o período do horário gratuito de
propaganda eleitoral poderá ser realizado um debate nos dias 4 e 5 de novembro, assegurada a participação de todos os candidatos registrados por Partidos Políticos ou Coligações que atendem o estabelecido na alínea a deste artigo, obedecidos os seguintes critérios:
a) os debates serão organizados e coordenados
por um Comitê, constituído por um representante
de cada Partido ou Coligação de que trata este
parágrafo;
b) os representantes dos Partidos Políticos ou
Coligações no Comitê, um titular e um suplente,
serão designados pelos respectivos candidatos a
Presidente da República;
c) os candidatos serão divididos, por sorteio, em
2 (dois) grupos: Grupo I e Grupo lI, devendo,
ainda, ser obedecido o seguinte:
1 - os canditatos, através de seus representantes
no Comitê, confirmarão sua presença nos debates
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do
debate do primeiro grupo;
Z - o \.-ormté realizará o sorteio para a constituição dos grupos I, que debaterá no dia 4 e lI,
que debaterá no dia 5, até 36 (trinta e seis) horar
antes do início do primeiro debate;
3 - quando for ímpar o número de candidatos
confirmados para os debates, o Grupo I terá um
debatedor a mais que o Grupo lI;
' 1 - os debates serao dIvididos em 5 ( cinco) blocos, com 4 (quatro) intervalos entre eles, de 3 (três)
minutos cada um, pOdendo-se adotar outro critério
se houver acordo entre os membros que compoem
o Comitê de debates;
5 - nos intervalos será permitida a veiculação
de publicidade pelas emissoras de rádio e televisão,
cujo tempo será acrescidÇl ao destinado ao horário
gratuito de propaganda eleitoral;
6 - a realização de debates pelas emissoras de
rádio c televisão dependerá de deliberação da
maioria absoluta dos representantes no Comitê a
que se refere este artigo, que também decidirá,
em Regulamento, sobre as normas a serem observadas.
§ 6' A realização dos debates previstos no §
5' deste artigo e no § 4' do art. 21 dependerá da
unânime manifestação do Comitê de Debates de
Que trata a alínea a do Supracitado § 5'.
.
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§ 7' Os debates referidos no parágrafo anterior
iniciar-se-ão às 20h 30min (vinte horas e trinta minutos), nas emissoras de rádio e televisão, ocupando todo tempo reservado, nesse dia, para os horários gratuitos, diurno e noturno.

Art. 19. Independentemente do horário gratuito de propaganda eleitoral, fica facultada a transmissão pelo rádio e pela televisão, de debates entre
candidatos registrados, assegurada a participação
de todos cujos Partidos e Coligações atendam o
estipulado na alínea b do art. 17 desta lei, em conjunto ou divididos em grupos e dias distintos; nesta
última hipótese, os debates deverão fazer parte
da programação previamente estabelecida, e a organização dos grupos far-se-á mediante sorteio, salvo acordo entre os partidos interessados.
Parágrafo único. A realização dos debatcs de
que trata este artigo, dependerá de prévia aprovação pela maioria absoluta dos membros do Comitê
previsto no § 5' do art. 17.
Art. 21.
§ 4' No penúltimo dia do período ae propaganda eleitoral gratuito, no segundo turno, será
realizado um debate entre os canditatos, de acordo
com as normas estabelecidas em regulamentá aprovado, previamente, pelo Comitê de Debates de
qlfe trta o art. 17 desta lei.

Art. 25. Os candidatos poderão participar em
programas de rádio ou televisão, fora do horário
gratuito de propaganda eleitoral, obedecidos os critérios de tratamento igualitário dos candidatos a
que se refere a alínea b do art. 17, o impedimento.
da influência do poder econômico e a garantia do
direito de informação.
§ l' A participação em noticiários jornalísticos
regulares deverá estar relacionada com o evento
objcto da informação jornalística e não poderá exceder a 1 (um) minuto.
§ 2' A programação espeçial de debates ou entrevistas obedecerá às seguintes regras:
I - direito de participação dos candidatos a que
se refere a alínea b do art. 17, em conjunto ou
divididos em grupos e dias distintos;
II - na hipótese de debates, que serão transmitidos em cadeia nacional, aplica-se o disposto no
art. 17, § 5' e suas alíneas;
.
11I - na hipótese de entrevistas é assegurada aos
candidatos a que se refere a alínea b do art. 17
a participação no mesmo horário e por tempo idêntico;
IV - no caso de entrevista, a programação geral
da emissora deverá ser previamente estabelecida
e apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral e ao
Comitê de Dehates, antes da primeiro proj!rama.
§ 3' u programa especial de debates ou entrevistas não poderá· realizar-se após o término do
período destinado ao horário gratuito de propaganda eleitoral.
§ 4' A Justiça Eleitoral, ouvidos os Partidos
Políticos e as emissoras de rádio e televisão, estabelecerá os critérios para a melhor aplicação do disposto neste artigo.
§ 5' A participação em programa de rádio e
televisão ou sua apresentação por parte de candidatos, com desrespeito às regras estabelecidas nesta lei, constitui crime eleitoral punido com detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e cassação
.do registro.
§ 6' Incorre na mesma pena privativa de libero
dade, o diretor responsável da emissora e o apresentador do programa.
§ 7' A emissora de rádio ou televisão que
transmitir debate ou entrevista em desacordo com
o que dispõe esta lei será passível de pena de suspensão por 10 (dez) dias, determinada pela Justiça
Eleitoral, mediante denúncia de Partido Político
ou do Ministério Público.
§ 8' A transgressão aos dispositivos desta lei,
por parte de emissoras de rádio ou televisão, poderá, ainda, implicar infração às normas decorrentes
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da concessão, sendo ela passível de cassação a ser
aplicada na forma da Lei n' 4.117, de 27 de agosto
de 1962 (Código Nacional de Telecomunicações),
mediante denúncia de Partido Político ou do Ministério Público.
§ 9" A partir do início do horário gratuito de
propaganda eleitoral e até o dia da eleição, em
primeiro ou segunto turno, a informa~ão jorn_alística, com ou sem participação de candIdato, nao
poderá ter o caráter de propaganda.

Art. 2" Fica facultado aos Partidos Políticos ou Coligações com candidato registrado realizar acompanhamento técnico de todo o processo de pesquisas eleitorais
sujeitas a divulgação pública, aí incluídos o planejamento geral da pesquisa, o plano de amostragem, a
escolha dos entrevistados, o controle de distribuição
e recepção dos questionários, a checagem das entrevistas realizadas bem como do processamento dos dados.
Parágrafo único. As empresas que se propuserem
a realizar pesquisas, prévias e testes pré-eleitorais, deverão comunicar, com antecedência, aos Partidos Políticos
ou Coligações, que tenham candidatos registrados, a
realização dos mesmos, colocando à disposição os elementos referidos neste artigo.
Art. 3' Aos Partidos Políticos ou Coligações com
candidatos registrados será facultado o conhecimento,
em todos os detalhes, do programa de computação da
totalização das eleições, quer a conduzida pelos Tribunais Regionais Eleitorais, quer a conduzida pelo Tribunal Superior Eleitoral, a fisealização de todas as etapas
do processo de computação e a realização de testes
em qualquer fase da totalização. ,
§ l' Os Tribunais Regionais Eleitorais fornecerão
aos Partidos, imediatamente após a digitação dos dados,
cópia de boletim contendo as votações totalizadas referentes a cada seção eleitoral.
§ 2' Os Tribunais Regionais Eleitorais e o Tribunal
Superior Eleitoral divulgarão resultados parciais rcferentes aos municípios com mais de 50.000 (cinquenta
mil) eleitores, pelo menos duas vezes por dia.
§ 3' Os cartórios das Comarcas Eleitorais manterão
arquivos contendo os registros referentes aos resultados
eleitorais.
Art. 4" Para as eleições presidenciais de que trata
a Lei n' 7.773, de 8 de junho de 1989, o candidato
deverá estar filiado ao PaItido até 15 (quinze) dias após
a publicação desta lei.
Art. 5' A Justiça Eleitoral poderá autorizar a utilização do tempo de propaganda gratuita por'Partido
Político ou Coligação, mediante transmissão ao vivo,
desde que atendidos os requisitos de ordem técnica e
sem prejuízo da programação dos demais Partidos ou
Coligações.
Art. 6' Em caso de morte, renúncia ou impedimento legal de candidato a Vice-Presidente da Rcpública,
no segundo turno, a sua substituição dar-se-á na forma
prevista no § 3' do art. 11 da Lei n' 7.773, de 8 de
junho de 1989.
Art. 7" O Poder Executivo editará normas, no prazo de trinta dias, a partir da vigência desta lei, sobre
o modo e a forma de ressarcimento fiscal às emissoras
de rádio e televisão, pelos espaços dedicados ao horário
gratuito de propaganda eleitoral.
Art. 8' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa)
Aprovada.
O Sr, Renan CalheIros - SI. Presidente, peço a pala·
vra pela ordem.
O SR, PRESIDENTE (Paes de Andrade) ~ Tem
a palavra V. EX'
O SR. RENAN CALHEIROS (PRN - AL. Sem rcvIsão do orador.) - Sr. Presidente, pedimos verificação
de votação.
O SR, PRESIDENTE (Paes de Andrade) proceder à verificação.

Vamos
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o Sr. Virgildásio de Sena a palavra pela ordem.

Sr. Presidente. peço

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado.
O SR. VIRGILDÁSIO DE SENA (PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. o PSDB recomenda a sua bancada que vote "sim", ressalvados os
destaques registrados na Ordem do Dia.
O Sr. Paulo Delgado-Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado.
O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - O Partido Trabalhista vota "sim".
O Sr. Roberto Balestra -Sr. Presidente. peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) -Concedo
a palavra ao nobre Deputado.
O SR. ROBERTO BALESTRA (PDC - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. nós. que participamos das reuniões de Liderança. estranhamos as colo~ações aqui feitas pelo Sr. Deputado Genebaldo Correia, porque, em todas as reuniões das quais participamos. o PDC...
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) -'-- V. Ex"
poderá usar da palavra para orientar a sua bancada.
de acordo com o Regimento Interno.
O SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente.
o PDC, em todas as reuniões de Lideranças, foi contra
a modificação da lei já aprovada por esta Casa, principalmente no que tange à alteração da cédula.
(Tumulto em Plenário)
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Lembro
ao nobre Líder que não há encaminhamento. V. Ex'
tem a palavra apenas para orientar,a sua bancada. Esta
Presidência pede a colaboração de V. Ex'
O SR. ROBERTO BALESTRA - Perfeitamente, Sr.
Presidente. estou orientando a minha bancada.
Em todas as reuniões. fomos contra a alteração da
cédula, e obtivemos do Líder Ibsen Pinheiro a garantia
de que não haveria essa alteração.
O SR. ROBSON MMiINHO (PSDB -SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela ordem. Com
base em que dispositivo regimental, o Líder do PDC
está com a palavra? Não cabe encaminhamento.
O SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente.
estou com a palavra. Poucas vezes, uso da palavra nesta
Casa, e faço questão absoluta de tê-la garantida. É
um direito que tenho como Líder. Não posso admitir
que alguém venha impedir que eu faça uso da palavra.
principalmente quem não tem competência para tanto.
O Sr. Robson Marinho - ::ir. Presidente. não sou
eu, mas sim o Regimento quem dita as normas. Cumpra-se o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Sr. Deputado Roberto Balestra, a palavra está assegurada a V.
Ex' para orientar a sua bancada. Peço que deixe de
lado o encaminhamento e apenas a oriente. nos termos
do Regimento.

o Sr. Haroldo Lima - 51'. Presidente, exerça V.
Ex" a sua autoridade. Este cidadão está desrespeitando
a Presidência da Casa.
O SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente.
estou com a palavra. Penso que estão querendo colocar
em risco a autoridade de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Como
vota o partido de V. Ex'?
O Sr. Haroldo Lima - Estão querendo desrespeitar
a sua autoridade. Sr. Presidente. e não permitiremos
que isto continue impunemente. O d0srespeito a V.
Ex' é também desrespeitoso ao Pleniírio. 'Queremos
que prevaleça o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Nobre
Deputado Roberto Balestra. V. Ex' está na tribuna
há mais de cinco minutos.
O SR. ROBERTO BALESTRA - Ainda não falei
-sequer por um minuto. Sr. Presidente. e não encaminhei
a matéria porque não me permitiram.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Não há
encaminhamento. A palavra está assegurada a V. Ex'
para orientar a sua baucada.
O SR. ROBERTO BAJJESTRA - Estou orientando
a minha bancada. Sr. Presidente. mas não posso faze-lo
sem dizer a verdade, porque ela ainda não foi dita.
(Apupos no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Pae~ de Andrade) vota a Bancada de V. Ex'?

Como

O SR. ROBERTO BALESTRA - A Bancada do
PDC, em razão das reuniões de Lideranças de que participamos e nas quais obtivemos a palavra, do Líder Ibsen
Pinheiro no sentido de que não haveria alteração na
cédula eleitoral, se não fosse a declaração antecipada
do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Francisco
Resek...
(Apupos no plenário.)
O SR. ROBERTO BALESTRA - SL Presidente.
peço a V. Ex' que me assegure a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - V. Ex'
está transgredindo o Regimento Interno da Casa. A
Mesa tem tido inexcedíveltolerància com V. Ex' Como
votào PDC?
O SR. ROBERTO BALESTRJ, Presidente ter dcclarado~..

Em razão de o

(Apupos no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Peço
a V. Ex' que encerre seu pronunciamento. porque já
ultrapassou o tempo, agrediu o Regimento Interno e
está contando com a máxima tolerância da Presidência.
Mais um vez peço a sua colaboração.
O SR. ROBERTO BALESTRA - Colaborarei eom
V. Ex'. aliás, quero fazer-lhe um elogio. Infelizmente,
os nossos nobres colegas estão querendo desmoralizálo, porque estou com a palavra.
(Apupos no plenário)
O Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente. vamos levar
as coisas a sério. Se é para desmoralizar, vamos fazê-lo:
ou a Presidência exerce sua autoridade, ou passa o comando para outro.
"
(Apupos no plenárioí

O SR. ROBERTO BALESTRA - Estou orientando
a minha bancada. Ocorre que o Líder Ibseu Pinheiro
me garantiu que não haveria alteração na cédula. No
enta?to: o artifício usado pelo nobre Líder foi o seguinte: Ílcana a cargo da Justiça incluir ou não a fotografia
do candidato. Ora, tudo isso poderia...
A Sr' Abigail FeitQsa- Sr. Presidente. peço a palavra
para uma questão de ordem. O Regimento da Casa
deve ser respeitado.

O Sr. João Herrmann Neto- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PSB - SP. Sem
revisão do orador. í -Sr. Presidente, o PSB recomenda
à sua bancada que vote "sim".

O Sr. Àngelo Magalhães palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço a

O SR. ROBERTO BALESTRA - Peco a V. Ex'
Sr. Presidente, que me garanta a palavra."Estou send~
mterroJllllido.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andradel V. Ex' a palavra.
'

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andradeí - V. Ex!
está na tribuna há mais de cinco minutos. Peço-lhe compreensão, e, mais do que isto, colaboração com a Mesa.

O SR. ÂNGELO MAGALHÃES (PFL - BA. Sem
revisão do oradoL) - Peço a V. Ex' que proceda li
verificação de quorum.
-

Tem
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O SR. PRESIDEl'."fE (Pae, de Andrade) - Serú procedida.
O Sr. Arualdo Faria de Sá - Sr. Presidente. peço
a palavra. Quero levantar uma quest,io de ordem :.mte:;
de a matéria ser colocada em votação.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Estamos
em processo de votação.

o Sr. Ibsen Pinheiro- Sr. Presidente.
pela ordem.

pç~o H palavra

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - V. Ex'
tem a palavra.
O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. o PMDB recomenda
à sua bancada votar "sim",
O SR. PRESIDENTE (Paos de Andrade) - Os ,,[',.
Deputados que não registraram seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.
O Sr. Arualdo Faria de Sá - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
A Sr' Abigail Feitosa - Sr. Presidente. não ti possível
que o PRN ainda vá encaminhar. a votação. Queremos
votar, Sr. Presidente.
A Sr' Raquel Càndido - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) a palavra V. Ex"

Tem

A SRA. RAQUEL CÂNDIDO (PDT - RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as luzes se apagaram
rapidamente e teremos de votar nos postos avulsos,
onde há fila.
O Sr. Tadeu França -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Tem
a palavra V. Ex'
O SR. TADEU FRANÇA (PDT - PRo Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, convido os Parlamentares
para comparecerem, logo após a votação, ao Auditório
Nereu Ramos, onde 300 líderes indígenas pretendem
entregar oficialmeute a V. Ex' o documento das naçôes
indígenas do Brasil a favor da nação lanomami.
RegIstramos o evento que !ti ocorre e convidamos
os Parlamentares para que acompanhem V. Ex', para
que possamos viabilizar essa nobre aspiração, que é
o pedido dos indígenas, para que uma nação hoje ameaçada de extinção possa sobreviver.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) -Sr. Deputado, Tadeu França, o documento será recebido. Ainda
ontem esta Presidência recebeu. com muita satisfil.,;ão.
os índios que se encontram em Brasüia.
O SR. ERALDO TRINDADE (PFL - AP. Sem revi·
são dó orador.) - Sr. Presidente. peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) tem a palavra.

V. Ex"

O SR. ERALDO TRINDADE (PFL - AP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. gostaria de registrar
que o jornal BSB de hoje publica os nomes dos Parlamentares que, segundo ele: votaram contra o dirdto
de voto dos analfabetos. Meu nome consta dessa rclaçllo
porque votei. ontem, pela manutenção d;J texto. Vou
repetir o voto hoje, pois não poderia ser diferente.
Não acho. sinceramente. que estejamos votando contra
os analfabetos. Eles já exerceram, na eleição passada,
o direito de voto. Vou continuar mantendo minha po,;íção. não para fazer oposição a qualquer candidato, mas
porque entendo que a regra do jogo tem de ser mantida.
O Sr. Renan Calheiros - Sr. Presidenre. peço a pala·
vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) tem a palavra.

V. Ex"

O SR. RENAN CALHEIROS (PRN - AL Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, não há mais Depntados para votar. De modo que o PRN encarece a V.
Ex' que encerre a votação.
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o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) -

Há muiDeputados votando. Há reuniões de comissões. e
a praxe ( esperar. E~ta Presidéncia foi c continua sendo
muito tolerante.
t()~

O Sr. Luiz Salomão - Sr. Presidente. peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pae~ de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - R1. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero denunciar que
o Deputado Basílio ViIlani está impedindo que os Deputados votem na bancada avulsa à direita.
Peço a V. Ex" que providencie, junto à Segurança,
a retirada de S. Ex'. que - repito - está obstruindo
os Deputado~ que querem votar.
O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, considero direito legítimo
a 'obstrução. Está consignado uo Regimento Interno.
Porém quem obstrui, não pode permanecer no plenário.
Pcs~oas encarregadas da obstrução estão, a mais do
que isso, tentando impedir os Parlamentares de votarem.
Pergunto a V. Ex' se o direito de obstrução é exercido
dentro do plenário ou fora. (Palmas.)
O Sr. Arnaldo Faria de Sá a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) a palavra V. Ex'

Tem

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de saber
quanto tempo V. Ex' vai aguardar para encerrar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - A Presidência solicita aos Srs. Deputados que já exerceram
o direito de voto que retornem às suas bancadas para
facilitar o processo de votação. Peço a colaboração de
V.Ex".
O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, V. Ex' não
respondeu a minha questão de ordem.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,
quanto tempo V. Ex' levará para encerrar a votação?
Esta é a informação que solicito, pois não há mais ninguém votando.
::J SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - A Presidência dará aos Srs. Deputados, tendo em vista a relevância da matéria que está em votação, o tempo necessário.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Qual é o tempo
é necessário?
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Não estamos aqui para impedir ou embaraçar o direito de voto.
(Palmas.)
O Sr. Ibsen Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) a palavra V. Ex'

Tem

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, enquanto se desenvolve
o processo de votação. não querendo abusar da be'1evolencia de V. Ex', peço licença para sugerir à Mesa que
providencie um aviso ao s.Aor de Comissões, porque
há Comissões em funcionamento. Além de constituir
uma vedação regimental, também seria boa regra de
~ortesia avisarmos aos nossos colegas que estão nas
Comissões que se dirijam ao plenário e cumpram seu
dever de voto. Além disso, estou tranqüilo quanto à
-,:... ,::'.',~ da Mesa, porque a tolerância que V. Ex' de, .._.._" para com o eminente Deputado Roberto Balestra certamente determinaria que, proporcionalmente
:'; impi)!t~nd::! da votação, ficássemos~ talvez, até a meia'. com os postos abertos. V. Ex' não precisaria ser
- tolerante quanto lhe dita o seu espírito democrático.
Gostaria ainda, para que não medrassem quaisquer
-~ entendidos. de dar a V. Exs testemunho da lisura
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e correção com que os traball1o~ de~ta Casa tém sido
dirigido na ausência de V. Ex' pelo Vice-Presidente
lnocêncio Oliveira, que muitas vezes indefere postulações do PMDB, outras vezes as defere, que acerta e
que erra, como homem que é, mas sempre age com
inegável espírito público e inquestionável boa-fé.

de votação, o que é tradição na Casa. Ademais, se
esscs Srs. Deputados estivessem ausentes, ti matéria
teria sido aprovada singelamente, em votação simbólica.
No dia em que meu partido pedir verificação, seu
Líder - nem que seja um único Deputado do partido
- aqui estará presente.
Com seriedade que a matéria envolve, peço a V.
Ex' que mande consignar a prescnça de quem requereu
a votação. Aguardo a decisão de V. Ex' a respeito da
questão de ordem que ora formulo.

O Sr. José Carlos Martinez-Sr. Presidente, a Mesa
agiu ...
.0 SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) dor na tribuna; o Líder Ibsen Pinheiro.

Há ora-

O Sr. José Carlos Martinez - Mas não é hora de
orador ocupar a tribuna. Sr. Presidente. a Mesa agiu
com toda a correção: convocou a sessão para o horário
das dez horas. permitiu que todos falassem e iniciou
a votação. Os microfones estão ligados em todas as
Comissões. A Mesa agiu como devia. Todas as Comissões recebem o áudio do plenário. A votação estancou,
parou. Não é simplesmente pelo fato de aqueles que
sempre se posicionaram contra o casuísmo hoje pretenderem fazer um casuísmo aqui no plenário que devemos
prolongar a sessão por tempo indetermiuado. Solicito
à Mesa, pela competência do Presidente e pela dignidade que ela tem mostrado em todas as nossas votações,
que encerre o processo de votação e proclame o resultado. (Palmas.)
O SR. IBSEN PINHEIR.O - Sr. Presidente, lamento
ter sido interrompido pelo Deputado José Carlos Martinez.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Desejo
informar ao Líder Ibsen 'Pinheiro que foram tomadas
todas as providências no sentido de se convocar os Srs.
Deputados.
Ao nobre Deputado José Carlos Martinez, quero dizer que esta Presidência realmente tem espírito democrático. Ê democrático e tolerante, até porque assegurou a palavra ao Líder Roberto Balestra, para orientar
a bancada, durante quatorze minutos.
O Sr. Del Bosco Amaral demo

Sr. Presidente, pela oro

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. DEL BOSCO AMARAL - (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pergunto
aos Srs. Líderes por que, neste momento, ao invés de
salientarem tempo a V. Ex', não pedem aos ausentes,
que estão fora de Brasília, que venham aqui votar ou
fazer obstrução, o que é legítimo. Eles deveriam ter
vergonha, por não haver 248 votos.
Estou preseute, fazendo obstrução, por convicção
pessoal de que isso é um casuísmo. Tenho o direito
de falar.
Sr. Presidente, V. Ex', que é um homem digno, já
concedeu bastante tempo. Encerre a votação ou marque
uma hora certa. Isso é uma vergonha. É preciso que
fique registrado. É preciso que se saiba por que estão
ausentes. Estou aqui me expondo, fazendo obstrução.
V. Ex' deve encerrar a votação ou marcar um horário
para encerrá-la.
O Sr. Ibsen Pinheiro-Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra a V. Ex'
O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero formular questão
de ordem, sem alguma intenção dilatória dos nossos
trabalhos. Peço a atenção de V. Ex', já que a matéria
é da maior importância.
A obstrução parlamentar, direito de minoria, tem
um ônus: a verificação dc votação. Por tradição e imposição regimentais, o partido que pretende fazer obstrução escala o Líder ou qualquer um dos seus integrantes
para o respectivo requerimento de verificação. Por isso.
é inconcebível que um Deputado presente, a ponto de
requerer a verificação de votação, praticando, comisso,
um ato que interfere nos trabalhos, seja dado como
ausente.
Sr. Presidente, r~oueiro a V. Ex' que mande consignar a presença d,o Deputado Arnaldo Faria de Sá ou
do Deputado Renan Calheiros. Não tenho certeza de
qual dos dois, em nome do PRN, requereu a verificação

O Sr. Renan Calheiros - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) a palavra o Líder Renan Calheiros.

Com

O SR. RENAN CALHEIROS (PRN - AL. Sem revisão do oradQr.) - Sr. Presidente, a Nação inteira assiste
indignada ao que se passa nesta Casa. Esta sessão foi
convocada, inicialmente, para quinta-feira. Depois, anteciparam-na para quarta-feira, às 16 horas. No final
da noite de ontem, recebemos a notícia de que seria
realizada hoje pela manhã, às 10 horas. V. Ex', Sr.
Presidente, que é um homem digno, e esta Mesa não
podem, amanhã, correr o risco de pagar um ônus, qual
seja, o de ter permitido. apressadamente. a aprovação
dessa lei.
Pedimos, portanto, o encerramento da sessão.
Sr. PreSidente, nestc momento chegou a notícia de
que há Parlamentares votando com os c6digos de outros
parlamentares. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer.

o Sr. Ruy Nedel - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Questão de Ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra ao Deputado Ruy Nedel.
O SR. RUY NEDEL (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, levando
esta Questão de Ordem, mesmo que tenhamos ultrapassado o número mínimo do quorum necessário. É preciso
que nos alertemos, enquanto for possível.
Sr. Presidente, missa de corpo presente é para cadáver. O Cadáver está mudo, está morto. Não é possível
que tenhamos um procedimento antiético nesta Casa:
Que alguém peça verificação de quorum, entre com
Questão de Ordem, que um Parlamentar de outro partido apresente noVa Questão de Ordem e não tenham
a ética de se fazerem presentes. Se não a têm, a Mesa
tem obrigação moral de contar a presença, ipso facto,
tão logo alguns desses elementos temem parte ativa
dentro desta Casa, não pelo processo de obstrução,
mas sim pela ação parlamentar, com microfone e horário limpo, claro, gravado e taquigrafado nesta Casa.
Sr. Presidente, e precIso alentarmos para este ,ato:
não é s6 o Líder que pede a verificação de votação,
mas todos aqueles que não concordam com o resultado
anunciado. A missa de corpo presente é para o morto.
Quem está aqui atuando deve ter a presença eonfir~
mada.
O Sr. Paulo Ramos - Sr. Presideute, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra pela ordem.

Tem

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é preciso que V. Ex'
encerre a votação. para que a Nação brasileira tome
conhecimento da farsa "collorida" e daqueles que a
ap6lam.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - A votação está encerrada.
O Sr. Fausto Rocha - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) a V. Ex' a palavra.

Tem

O Sr. Fausto Rocha - Sr. Presideute. peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem
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o SR. FAUSTO ROCHA (PRN - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex' é Presidente do
PMDB ou desta Casa? Isto é uma vergonha. V. Ex'
foi eleito por esta Casa como um todo. Isto é um acinte
vergonhoso que se perpetra. Repto os jornalistas que
aqui estão a consignarem este fato vergonhoso para
a história desta Casa. O jornalista, isento, tem que
registrar este fato aviltante.
O SR. PRESIDENTE (Pacs dc Andrade) - A Mesa
vai proclamar o resultado da votação:
Votaram:
SIM-239
NÃO-36
ABSTENÇÃO TOTAL-287

12

Rio Grande do Norte
José Marinho - Sim
Marcos Formiga - Sim
Vingt Rosado - Sim
Paraíba
Adauto Pereira - Sim
Agassiz Almeida - Sim
Aluízio Campos - Sim
Antonio Mariz - Sim
Edme Tavares - Não
Evaldo Gonçalves - Sim
Francisco Rolim - Não
Lúcia Braga - Sim
Pernambuco

Acre
José Melo - Sim
Rubem Branquinho - Sim
AmazoDJIS
Bernardo Cabral - Sim
José Dutra - Sim
Sadie Hauache - Sim
Rondônia
Arnaldo Martins - Abstcnção
Chagas Neto - Sim
José Guedes - Sim
Raquel Cândido - Sim

Pará
Aloysio Chaves - Abstenção
Asdrubal Bentes - Abstenção
Carlos Vinagre - Sim
Dionísio Hage - Não
Domingos Juvenil - Sim
Fernando Velasco - Sim
Gabriel Guerreiro - Sim
Jorge Arbáge - Sim
Mario Martins - Abstenção
Paulo Roberto - Sim
Tocantins
Ary Valadão - Sim
Edmundo Galdino - Sim
Moisés Avelino - Sim
Maranhão
Antonio Gaspar - Sim
Cid Carvalho - Sim
Edivaldo Holanda - Não
Eliézer Moreira - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
José Carlos Sabóia - Sim
José Teixeira"":' Sim
Wagner Lago - Sim
Piauí
Felipe Mendes - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Sim
Manuel Domingos - Sim
Myriam Portella - Sim
Paulo Silva - Sim ..
Ceará
Bezerra de Melo - Sim
Carlos Virgílío - Sim
César Cals Neto - Sim
Etevaldo Nogueira - Não
Firmo de Castro - Sim
Furtado Leite - Não
Gidel Dantas - Não
José Lins - Sim
Lúcio Alcântara - Sim
Luiz Marques - Sim
Mauro Sampaio - Sim
Moema São Tlúago - Abstenção
Orlando Bezerra - Não
Paes de Andrade - Abstenção
Raimundo Bezerra - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim

Artur de Lima Cavalcanti - Sim
Egídio Ferreira Lima - Sim
Gonzaga Patriota - Sim
Harlan Gadelha - Não
Horácio Ferraz - Não
Inocêncio Olivcira - Sim
José Carlos Vasconcelos - Sim
José Jorge - Sim
José Tinoco - Não
Marcos Queiroz - Sim
Maun1io Ferreira Lima - Não
Nilson Gibson - Sim
Oswaldo Lima Filho - Sim
Paulo Marques - Sim
Salatiel Carvalho - Não
Wilson Campos - Sim
Alagoas
Antonio Ferreira - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
José Thomaz Nonô - Sim
Roberto Torres - Sim
Vinicius Cansanção - Não
Sergipe
Acival Gomes. - Sim
José Queiroz - Sim
Leopoldo Souza - Sim
Messias G6is - Abstenção
Bahia
Abigail Feitosa - Não
Afrísio Vieira Lima - Sim
Ãngelo Magalhães - Sim
Celso Dourado - Sim
Domingos Leonelli
Fernando Santana - Sim
Francisco Benjamim - Sim
Francisco Pinto - Sim
Genebaldo Correia - Sim
Haroldo Lima - Sim
Jairo Carneiro - Sim
Joaci G6es - Sim
Jorge Hagc - Sim
Jorge Medauar - Sim
Jorge Vianna - Abstenção
Lídice da Mata - Sim
Manoel Castro - Sim
Marcelo Cordeiro - Sim
Miraldo Gomes - Não
Nestor Duarte - Não
Prisco Viana - Sim
Raul Ferraz - Sim
Uldurico Pinto - Sim
Virgildásio de Senna - Sim
Espírito Santo
Hélio Manhães - Sim
Jones Santos Neves - Sim
Lezio Sathler - Sim
Lurdinha Savignon - Sim
Nelson Aguiar - Sim
Nyder Barbosa - Sim
Rita Camata - Não
Rio de Janeiro
Adolfo Oliveira - Sim
Aloysio Teixeira - Sim

Setembro de 1989

Artur da Távola - Sim
Benedita da Silva - Sim
Bocayuva Cunha - Sim
Brandão Monteiro - Sim
Carlos Alberto Caó - Sim
César Maia - Sim
Denisar Arneiro - Sim
Doutel de Andrade - Sim
Edmilson Valentim - Sim
Feres Nader-Não
Gustavo de Faria - Abstenção
Jaymc Campos - Sim
Jorge Leite - Sim
José Carlos Coutinho - Sim
José Luiz de Sá - Sim
José Maurício - Sim
Luiz Salomão - Sim
Lysâneas Maciel- Sim
Márcia Cibilis Viana - Sim
Miro Teixeira - Sim
Osmar Leitão - Não
Oswaldo Almeida - Sim
Paulo Ramos - Sim
Simão Sessim - Não
Sotero Cunha - Sim
Vivaldo Barbosa - Sim
Vladimir Palmeira - Sim
Minas Gerais
Aécio Neves - Sim
Aloísio Vasconcelos - Sim
Célio de Castro - Sim
Chico Humberto - Sim
Dálton Canabrava - Sim
Elias Murad - Não
Genésio Bernardino - Sim
Hélio Costa - Sim
Israel Pinheiro - Sim
João Paulo - Sim
José da Conceição - Sim
José Geraldo - Sith
Leopoldo Bessone - Sim
Luiz Leal - Sim
Marcos Lima - Sim
Mário de Oliveira - Não
Maurício Pádua - Sim
Mauro Campos - Sim
Milton Reis - Sim
Octávio Elísio - Sim
Paulo Almada - Abstenção
Paulo Delgado - Sim
Raimundo Rezende - Sim
Roberto Brant - Sim
Roberto Vital-Não
Ronaldo Carvalho - Sim
Rosa Prata - Sim
Saulo Coelho - Sim
Sérgio Naya - Sim
Sérgio Werneck - Sim
Sílvio Abreu - Sim
Virgílio Guimarães - Sim
Ziza Valadares - Sim
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - Sim
Agripino de Oliveira Lima - Abstenção
Aírton Sandoval - Sim
Antoniocarlos Mendes Thame - Sim
Antônio Perosa - Sim
Aristides Cunha - Não
Caio Pompeu - Sim
Del Bosco Amaral - Sim
Dirce Tutu Quadros - Sim
Doreto Campanari - Sim
Ernesto Gradella - Sim
Fausto Rocha - Não
Fernando Gasparian - Sim
Florestan Fernandes - Sim
Francisco Arnaral- Sim
Gastone Righi - Não
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Gumercindo Milhomem - Sim
Hélio Rosas - Sim '. _
João I--Ierrmann Neto':":'" Sim
José Carlos Grecco - Sim
José Egreja - Não
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José Genoíno - Sim
José Serra - Sim
Koyu Iha - Sim
Luiz Gushiken - Sim
Maluly Neto - Não
Manoel Moreira - Sim
Michel Temer - Sim
Nelson Seixas - Sim
Plínio Arruda Sampaio - Sim
Ricardo Izar - Sim
Robson Marinho - Sim
Samir Achôa - Abstenção
Sólon Borges dos Reis - Não
Tidei de Lima - Sim
Tito Costa - Não

Distrito Federal
Augusto Carvalho - Sim
Geraldo Campos - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim
Valmir Campelo - Não
Mato Grosso
Antero de Barros - Sim
Percival Muniz - Sim
Rodrigues Palma - Não
Mato Grosso do Sul
Gandi Jarnil- Sim
Juarez Marques Batista - Sim
Plínio Martins - Sim
Rosário Congro Neto - Sim
Saulo Queiroz - Sim
Paraná
Airton Cordeiro - Sim
Borges da Silveira - Sim
Darcy Deitos - Sim
Dionísio Dal Prá - Sim
Euclides Scalco - Sim
José Tavares':"" Sim
JoYanni Masini - Sim
Maurício Fru~ - Sin\.
Maurício Nasser - Sim
Max Rosenmann - Sim
Nelton Friedrich - Sim
Nilso Sguarc*i - Sim
Osvaldo ,Macedo - Sim
Sérgio Spada - Sim
Tadeu França - Sim
Waldyr Pugliesi - Sim
Santa Catarina
Eduardo Moreira - Sim
Francisco Küster - Sim
Geovah Amarante - Sim
Luiz Henrique ":",Sim
Neuto de'Conto- Sim
Renato Vianna - Sim
Valdir CoIatto - Sim
Vilson Sóuza - Sim
Rio Grande do Sul
Adroaldo Strcck
Adylson Motta - Não
Amaury Müller --n- Sim
Antônio Britto - Sim
Antonio Marangon.,- Sim
Arnaldo Prieto - Sim
Carlos Cardinal - Sim
Erico Pegoraro - Não
Floriceno Paixão - Sim
Hermes Zaneti - Sim
Ibsen Pinheiro - Sim
Irajá Rodrigues - Sim

O Sr. Levy Dias pela ordem.

Ivo Lech - Sim
Ivo Mainardi - Sim
Jorge Uequed - Sim
Júlio Costamilan - Sim
Luís Roberto Ponte - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Paulo Paim - Sim
Rospide Netto - Sim
Ruy Nedel- Sim
Victor Faccioni.- Não

Tem

O SR. LEVY DIAS (PFL - MS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar minha
presença e meu voto "não".
O Sr. Nelson Sabrá - Sr. Presidente, peço a palavra
.
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Annibal Barcellos - Sim
Eraldo Trindade - Sim
Raquel Capiberibe - Sim
Roraima
Chagas Duarte - Sim
Senhor Presidente:
Solicitamos que consigne nossas presenças, por não
terem sido registrados no painel eletrônico.
Brasília, 13 de setembro de 1989
Gerson Marcondes
Eraldo Tinoco
José Moura
Nasser Almeida
Carlos Cotta
Milton Lima
Henrique Eduardo Alves
Humberto Souto
Emani Boldrim
Irma Passoni
O Sr, Del Bosco Amaral palavra pela ordem.
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SI. Presidente, peço a palavra

O SR•. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Amapá

Goiás
Aldo Arantes - Sim
Délio Braz - Sim
Genésio de Barros - Sim
Lúcia Vânia - Sim
Manoel de Oliveira Mata - Sim
Mauro Miranda - Sim
Naphtali Alves de Souza - Sim
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Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. DEL BOSCO AMARAL (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, em face do tumulto, erroneamente votei "sim", quando devcria votar
"não". Gostaria que fosse consignado em Ata o fato
de que não conseguiram a metade dO$ integrantes da
Câmara Federal com voto "sim", somente para efeito
moral dcsta votação.

Tem

O SR. NELSON SABRÁ (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, quero deixar patenteado
meu constrangimento, porque fui impedido de votar.
V. Ex' interrompeu o processo de votação, no meu
entendimento, quando julgou necessário. Já se equivocou, data venia, quando marcou a sessão para a parte
da manhã.
Quero deixar consignado nos Anais da Casa minha
posição contrária à aprovação dessa subemenda.
O Sr. José Camargo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

OBR. JOSÉ CAMARGO (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".
O Sr. Leonel Júlio - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. LEONEL JÚLIO (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".
O Sr. José Carlos Martinez - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andradc) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - V. Ex'
será atendido.

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, envergonhado por esta sessão tumultuada, quero registrar meu
voto: "não".
O Sr. Maurício Campos - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palav.ra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pacs de Andrade) - Tem
V. Ex' a pala,;,ra.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Tem
V. Ex' a palavra.
OSR. MAURÍCIO CAMPOS (PFL-MG. Sernrevisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O Sr. Francisco Coelbo palavra pela ordem.

O Sr. Fábio Raunheitti - Sr. Presidente, peço a pala·
vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Audrade) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. FRANCISCO COELHO (PDe - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é

O SR. FÁBIO RAUNHEITTI (PTB - RJ. Sem revi·
são do orador.) - Sr. Presidente, fui impedido de votar.
No instante em que V. Ex' encerrou a votaçáo eu iria

"não".

votar "não".

Gostaria de consignar meu voto "não".
O Sr. Daso Coimbra - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Tem
V. Ex' a palavra.
o

O SR. DASO COIMBRA (PMDB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu voto
"não". Não estando presente na hora da discussão em
plenário, mas só agora, não consegui registrar meu voto,
porque era o décimo oitavo de uma fila qúe aguardava
o momento de votar.
O Sr. João Cunba - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. JOÃO CUNHA (PST - SP. Sem revisão do
orador.) -.:. Sr. Presidente, por uma questão moral,
quero que V. Ex' registre meu voto, que é "não".

Sr. Presidente, peço a

O Sr. Ismael Wanderley - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. ISMAEL WANDERLEY (PTR - RN. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, meu voto é
"não".
O Sr. Nestor Duarte - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (l'aes de Andrade) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. NESTOR DUARTE (PMDB - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".
A Sr' Márcia Kubitschek - Sr. Presidente, pcço.a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Tem
V. Ex' a palavra.
A SRA. MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB - DF.
Sem revisão da oradora.) - SI. Presidente, meu voto
é "'não".

o Sr. Hélio Costa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. HÉLIO COSTA (PRN - MS. Sem revisão
dó orador.) - Sr. Presidente; meu voto é "não".
O Sr. Átila Lira pela ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex" a palavra.

Tem

O SR. ÁTILA LIRA (PFL - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".
O SR. TELMO KIRST (PDS - RS. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, voto "não".
O Sr. Jayme Palliarin - Sr. Presidente, Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. JAYMEPALLIARIN (PTB -SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".
O Sr. Basfiio Villnni - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. BASÍLIO VILLANI (PTB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, envergonhado., meu voto
é

"não~'.

O Sr. Luiz Eduardo -,-Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra·
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Tem

O Sr. LUIZ EDUARDO (PFL - BA. Sem revisão
lo orador.) - SI. Presidente~impedido de votar, quero
declarar meu voto: "não".
O Sr. Sérgio Brito Sr. Presidente, peço.a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - O tempo
concedido pela Presidência foi mais que suficiente.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) será atendido.

O Sr. Genebaldo Correia - SI. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Tem
a palavra V. Ex'
O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pediria a
V.Ex' que concluísse a votação. Os Deputados que desejassem justificar seu voto, que o fizessem, mas após
a conclusão da votação. Vamos votar os destaques, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Defiro
o pedido de V. Ex'

O Sr. José Maria Eymael - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra a V. Ex'

O Sr. José Elias - Peço a palavra. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) a palavra V. Ex'
O Sr. JOSÉ ELIAS (PTB orador.) - Meu voto é "não".
O Sr. Ibsen Pinbeiro dente.

Tem

MS. Sem revisão do

Peço a palavra, Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) a palavra V. Ex'

Tem

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS. Sem revisão
do O1:.ador.) - Sr. PresiElente, em nome do PMDB,
PFL, PSDB, PDT, PDS, PT, PCB e PC do B, partido
que se acordaram para aprovar este projeto que tem
destaques requeremos que todos os destaques sejam
votados em globo, com urna única exceção: o destaque
do nobre Deptuado Euclides ScalcÓ, que está indicado
à Mesa e que seria votado separado. Quanto aos destaques de outros partidos, pedimos a V. Ex' que proceda
regimentalmente.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Peço
a V. Ex' que encaminhe o requerimento à Mesa.
A Sr' Abigail Feitosa- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. SÉRGI0 BRITO (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, envergonhado e impedido de votar pela Presidência da Mesa, meu voto é
"não",

A SRA. ABIGAIL FEITOSA (PSB - BA. Sem revisão da oradora.) - SI. Presidente, gostaria que V.
Ex' retificasse o meu voto. Jf atei "sim". mas está constando "não".

O Sr. Paulo Marques-Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) será atendida.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra

O Sr. Arnaldo Faria de Sá - Sr. Presidente, peço
a palavra para contraditar o nobre Líder Ibsen Pinheiro.

Tem

O SR. PAULO MARQUES (PFL - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
quando episódios como esse ocorrem no plenário, a
Presidência costuma ter tolerância, para que Parlamentares que estão em seus gabinetes possam chegar ao
recinto e registrar seus votos no painel. Não sei por
que a Presidência, que se tem havido com tanta correção
nesses casos, casuisticamente, hoje, age de forma diferente, prejudicando centenas de companheiros que se
estão dirigindo ao plenário para votar.
Sr. Presidente, levantou-se aqui uma questão meramente pess,?al a respeito desta votação, o que considero
abominável. Devemos ter por esta Casa zelo até excessivo, para que não seja jogada às feras que estão querendo desmoralizá-Ia lá fora, O episódio dessa votação,
encerrado abrupta e inesperadamente, de forma passional até, merece nossa censura e nosso registro. Como
ocorre tradicionalmente, sempre que há votação são
chamados ao plenário todos os Parlamentares que se
encontram em gabinetes, em locais de trabalho, enfim,
em outras dependências da Casa. Faço, portanto, um
apelo a V. Ex'. com sua compreensão não deixe que
o fato seja consumado; permita que companheiros que
não tiveram tempo de chegar ao plenário possam votar
te acordo com suas consciências, que não sejam cerceados de forma violenta. Esse procedimento não constitui
tradição nem hábito nesta Casa. De certa forma, é até
anti-regimental, é uma violência praticada contra o Estatuto da Câmara dos Deputados. Registro, pois, meu
voto de protesto: voto "não", veementemente.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

V. Ex'

Tem

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC - SP. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente. fui eleito pelos
famintos, pelos pobres e pelos misserávcis deSão Paulo.
e em nome deles digo "não" a votação anterior.
O Sr. Costa Ferreira-Sr.·Presidente. peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) -Concedo
a palavra a V. Ex'.
O SR. COSTA FERREIllA (PFL - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, contra o casuísmo, digo
"não".
O Sr. Carlos Benevides - SI. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra a V. Ex".
O SR. CARLOS BENEVIDES (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu voto: Hsimn •
A Sra. Sandra Cavalcanti - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra a V. Ex' pela ordem.
A SRA. SANDRA CAVALCANTI (PFL - RJ. St:m
revisão da oradora.) - SI. Presidente, é lamentável
que esta Casa, que votou uma Constituição democnitica
depois de anos de casuísmos, prática de um regime
autoritãrio, tenha inaugurado hoje o casuismo que nasce de um Congresso desorientado. O meu voto é "não."
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - A Mesa
vai prosseguir os trabalhos e os registros poderão ser
feitos posteriormente.
O SR. ERALDO TINOCO a palavra pela ordem.

SI. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra a V. Ex' pela ordem.
O SR. ERALDO TINOCO (PFL - BA. Sem revisâo
do orador.) - Sr. Presidente, para registrar o meu
voto, faço minhas as palavras da Deputada Sandra Cavalcanti. O meu voto é "não."
O Sr. Santinho Furtado palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
.a palavra a V. Ex' pela ordem.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP. sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, depois de iniciado
o processo de votação, os destaques apresentados não
podem sofrer alteração, a não ser que sejam retirados.
O requerimento de parte das Lideranças desta Casa
não pode sobrepor-se ao Regimento. Espero, então,
que V. Ex' decida de forma parcimoniosa e imparcial.
Esse não é um requerimento de todas as Lideranças,
é parcial. A votação já está iniciada c nada pode ser
alterado em relação aos destaques. O substitutivo já
foi votado e a ordem de votação não pode ser alterada,
nem mesmo por requerimento. a não ser, repito, que
queiram retirá-los. Mas agrupá-los e anexá-los é uma
nova forma de destaque, e isto é impossível. Espero
que V. Ex' seja imparcial em sua decisão neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - A Presidência pede a V. Ex' que cite o dispositivo regimental
em que ampara a sua questão de ordem.
O Sr. Carlos Mosconi - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

V. Ex'

Tem

O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB.- MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.Ex'
que registre meu voto: "sim".

O SR. SANTINHO FURTADO (PMDB - PRo St:lU
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é
"não."
O Sr. Álvaro Vale - Sr. Presidente, peço a palavra
epla ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) a palavra a V. Ex' pela ordem.

Concedo

O SR. ÁLVARO VALE (PL - I\S. Sem revisão orador.) - Sr. Presidente, estava procurando votar c não
tive oportunidade, porque a votação foi interrompida.
O meu voto é Hsim"'.

O Sr. Djenal Gonçalves - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) -Concedo
a palavra a V. Ex' pela ordem.
O SR. DJENAL GONÇALVES (PMDB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é
'''não~'.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra a V. Ex' pela ordem.
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o SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PDCTO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
registrar o meu voto "não" na votação passada.
O Sr. Jairo Azi pela ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra a V. Ex' pela ordem.
O SR. JAIRO AZI (PDC - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, impedido por V. Ex' de
votar, quero declarar o meu voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) -Srs. Dl"'
putados, o registro do voto poderá ser feito posteliormente. Todos poderão registrar os seus votos.
O Sr. José Mendonça Bezerra - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O Sr. Antonio Carlos Konder Reis - Sr. Presidente,
pela ordem.
Tem

O SR. ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS
- SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar meu tovo como sendo "não".
O Sr. Alysson Paulinelli palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. ALYSSON PAULINELLI (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não".
O Sr. Alziro Gomes - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. ALZIRO GOMES (PFL - TO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".
O Sr. Jonival Lucas:- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDE'NTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. JONIVAL LUCAS (PDC - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".
O Sr. Genebaldo Correia, palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB -BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, essas declarações
de votos e essas justificativas s6 podem ser feitas depois
da votação. Qo contrário, vamos permitir a obstrução
da votação.
O Sr. Leur Lomanto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pf,les de Andrade) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. LEUR LOMANTO (PFL - tiA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex' que registre
meu voto "não".
O Sr. Renato Bernardi - Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. ÍBSEN PINHEIRO (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex' decidiu que as
justificativas de presença serão apresentadas posteriormente. É uma boa decisão, correta, regimental. Portanto, se houver justificativa de presença e votos "sim",
integrar-se-ão na votação. O interstício para nova verificação só ocorrerá depois da última manifestação neste
microfone.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Em votação o Destaque n' 1, para votação em separado do
art. 1', na sua parte referente ao art. 13 da Lei n' 7.773,
da Subemenda substitutiva do Relator.
Os Srs. Deputados que o aprovam queiram permanecer co'mo se encontram. (Pausa.)
Rejeitado. Em conseqüência fica mantido o dispositivo objeto do destaque.
O Sr. Nelson Sabrá - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu voto como sendo '''não''.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. RENATO BERNARDI (PMDB - PRo Sem
1.evisão do orador.) - Sr. Presidente peço que registre
meu voto "sim".
O Sr. Ibsem Pinheiro - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Tem
V . .I;ix· a palavra.
O SR. NELSON SABRÁ (PRN - RI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, este plenário mais se
parece com uma reunião do Conselho de Segurança
Nacional de dois, três, quatro, cinco anos atrás. Estãome impedindo de usar a palavra. Quero ter o direito
de encaminhar um destaque que apresentei.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)'-Há sobre
a mesa e vou submeter a votos o seguinte
REQUERIMENTO
Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos regimentais, a votação em
bloco dos destaques apresentados por todos os Partidos,
exceto o PRN, para efeito de rejeição, ressalvado o
apresentado pelo PSDB, Deputado Euclides Scalco,
para o qual há intenção da Casa em aprovar.
Sala das Sessões, 13 de setembro de 1989. - Ibsen
Pinheiro, Líder do PMDB - Genebaldo Correia, ViceLíder do PMDB - Vivaldo Barbosa, Líder do PDT
- Aldo Arantes, Vice-Líder do PC do B.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR, PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Em votação os destaques n":
2, para rejeição do inciso I;
3, para rejeição do inciso II;
4, para rejeição do § 1.' do inciso II;
5, para rejeição do § 2' do inciso Ir;
6, para rejeição do § 3' do inciso Ir;
8, para rejeição do § 5' do inciso II;
lO, para rejeição da letra d do § 7' do inciso 11;
11, para rejeição do § 8' do inciso II do art. 13,
referidos no art. 1" da Subemenda Substitutiva do Relator; e
13, para supressão da alínea a do art. 17 referido
no artigo l' da Subemenda Substitutiva do Relator.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados. Em conseqüência ficam mantidos os dispositivos objeto dos destaques.
O Sr. Renan Calheiros - Sr. Presidente, peço a palavra para um questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra a V. Ex'
O SR. RENAN CALHEIROS (PRN - AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 186 do Regimento desta Casa diz:
"Anunclada uma votação, poderá o Deputado,
salvo disposição regimental em contrário, encaminhá-la, ainda que se trata de matéria não sujeita
a discussão ou que esteja em regime de urgência." _
Lamentavelmente, Sr. Presidente, precisa ser denunciado à Nação 9ue V. Ex' colabora para que esta lei
seja aprovada .apressadamente. Perdoe-me mas V. Ex'
repete a prática legislativa de Mombaça. Isto é uma
vergonha para esta Casa!
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O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) -A Presidência repele os termos de agre.ssão de V. Ex' (Palmas).
A Presidência age com isenção, com imparcialidade.
O direito' que V. Ex" tém de obstruir está assegurado,
esteve assegurado e estará assegurado.
O Sr. Arnaldo Faria de Sá a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex' anunciou
a votação do destaque.
Sr. Presidente, por favor, atenção é o mínimo que
posso pedir a V. Ex'!
Sr. Presidente, .exijo sua atenção. V. Ex' anunciou
a votação do primeiro destaque. O autor do dispositivo
disse, alto e bom som, de forma clara: "Quero encaminhar o destaque".
V. Ex' autorizou o encaminhamento do destque, o
Deputado foi á tribuna e V. Ex' anunciou a votação,
ignorando o autor do destaque, que estava na tribuna.
Vamos consultar, se necessário for, as notas taquigráficas e a gravação eletrônica da sessão, para constatar
que V. Ex' concedeu a palavra ao orador que foi à
tribuna e, sub-repticiamente, agora, age dessa forma.
Quero deixar registrado que os próximos destaques...
Sr. Presidente, por favor, atenção! Não posso fazer
minhas considerações se V. Ex' não me der atenção.
Esta é a obrigação de V. Ex' e é um direito de minha
parte.
Os aemais destaques de qualquer parlamentar do

PRK ..
O SR. PRESIDENTE (Paes de andrade) - O pedido
de encaminhamento do destaque foi feito na hora em
que já estava anunciado a votação.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,
quero fazer um registro e exijo a atenção de V. Ex'..
De todos os demais destaques de autoria dos parlamentares do PRN, solicitamos o encaminhamento de
votação. Repito, de todos os demais destaques. Faço
este registro previamente para não ser atropelado posteriormente. Está definitivamente marcada nossa posição. Aceitamos democraticamente o resultado da votação, ainda que não tenha sido o que·buscávamos. Podemos ter pequenas questões para discutir, no entanto,
jamais deixaremos...
O SR. PRESIDENTE (Paes_de Andrade) - Srs. Deputados, está assegurada a palavra ao nobre Deputado
Arnaldo Faria de Sá.
Esta Presidência assegurará o direito de encaminhamento ao autor do destaque, desde que solicitado no
microfone.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Prcsidente,
gostaria de encaminhar o próximo destaque.
O SR. BOCAYUVA CUNHA (PDT - RI. Scm revisão do orador.) - Sr. Presidente, deixo lavrado, em
nome daqueles que reconhecem que pode haver veemência parlamentar, minha maior repulsa às expressões
proferidas por um jovem Deputado que não tem o direito de ofender V. Ex' Podemos até discordar, mas não
temos o direito de ofender. Esta Casa deve repreender
os que aqui vêm proferir ofensas.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Anuncio
o Destaque n' 7, de autoria do Deputado Arnaldo faria
de Sá, que pede a rejeição do § 4', do art. 13, referido
no art l' da Submenda Substitutiva-do Rclator.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria
de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, transfiro o direito
de encaminhamento ao nobre Líder Nelson Sabará, que
já se encontra na tribuna.
O SR. NELSON SABRÁ (PRN - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
quero deixar consignado que, quando foi anunciada
a votação do primeiro destaque, do qual tenho a homa
de ser o autor, requeri a V. Ex' o direito de encaminhamento, que me foi negado. De plano, já requeiro à
Mesa as notas taquigráfieas e a gravação desta sessão,

9394

para dcixar caracterizado que V. Ex' obstruiu um,direito
legítimo do Parlamentar de defender um destaque sobre
a matéria.
.Quero, também, deixar patenteado aqui que a forma
como se desenvolveu a sessão de hoje faz-me lembrar
os primeiros anos da ditadura, quando era muito jovem
ainda, oriundo do Partido Social Democrático, mas
scmpre interessado nas questões políticas de nosso Estado, o Rio de Janeiro. Lembro-me de que nas eleições
para o governo do Estado da Guanabara apresentou-se
como candidato de um dos partidos progressistas do
nosso Estado o engenheiro Hélio de Almeida -o nobre
e ínclito engenheiro Hélio de Almeida - uma das maiores bandeiras deste País, ex-Ministro de João Goulart.
E o que ocornm, Sr. Presidente? A ditadura estava
em seu limiar. Reuniram-se os generais - os generais
fardados; hoje, aqui, estamos convivendo com generais
sem farda - e aqucles gcnerais dc cntão, os fardados,
prepararam um ato complementar cas.tico, dirigido
exclusivamente à candidatura do engenheiro Hélio de
Almeida.
Dizia o ato, assinado pelo Conselho de Segurança
Nacional presidido pelo Marechal Castello Branco:

E digo mais, Sr. Presidente: o povo é muito inteligente,
o povo é sábio.
Se me enganei na qualificação do ex-Governador é
porque estou imbuído ainda daquele espírito de revolta
de jovem, quando percebia o casuísmo imposto pela
ditadura ao engenheiro Hélio de Almeida. Mas não
serão esses fatos isolados que impedirão que o povo,
que os descamisados subam a rampa do Palácio do Planalto levando. finalmente, para restabelecimento da ordem democrática no País, o candidato Fernando Collor
de Mello, muito a contragosto de V. Ex', Sr. Presidente.

"Ficam impedidos de disputar os pleitos eleitorais ex-Ministros dos Governos que antecederam
o Governo revolucionário."

O SR:IVO CERSÓSIMO (PMDB - MS Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar o meu
voto "sim".

E quais eram os ex-Ministros. se não o engenheiro
Hélio de Almeida. que despertava o clamor da população do Estado da Guanabara, que qneria sua eleição
para mostrar aos generais de então que o Estado da
Guanabara não se curvaria ao Conselho de Segurança
Nacional? E o que aconteceu? Impugnaram a candidatura do engenheiro Hélio de Almeida, num ato complementar dirigido àquela nobre figura.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Destaque
n" 9. Requeiro destaque para rejeição do §,S" do art.
13, referente ao art. I"~ da subemenda substitutivo do
relator.
Para encaminhar. concedo a palavra ao Deputado
Arnaldo Faria de Sá. S. Ex' disporá de cinco minutos.
A Presidência já afirmou posição assegurando o encaminhamento dos destaques. de acordo com o Regimento. Cada orador disporá de cinco minutos para o encami..
nhamento.

O Sr. J"ysàneas Maciel aparte?
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Permite-me V. Ex' um

O Sr. Bocaynva Cunha - Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. NELSON SABRÁ - Lamento muito. mas no
encaminhamento de votação não são permitidos apartes. V. Ex" poderão contraditar.
Sr. Presidente. quero que minha palavra seja assegurada. Não me querem permitir usar da palavra. Naturalmente os Deputados Lysâneas Maciel e Bocayuva Cunha trarão dados que abrilhantarão esta modesta oratória, já que naquela época eram jovens estudantes secundaristas, mas mnito interessados nas causas populares
e democráticas.
O Sr. Bocayuva Cunha - V. Ex' não estava na Arena?
O SR. NELSON SABRÁ - Sr. Presidente, quero
que V. Ex' me assegure a palavra. Realmente, não
tenho tempo disponível para dialogar COIll o nobre Deputado Bocayuva Cunha.
Hoje, aqui, se reedita, passados vinte e cinco anos,
o mesmo casuísmo. só que forjado não pelo Conselho
dc Segurança Nacional, mas pelo Conselho de Líderes
desse "Frentão" dos generais sem farda, que querem
impor goela abaixo da Nação brasileira uma legislação
casuística, uma legislação anticollor. exclusivam~nte para beneficiar interesses pessoais e partidários. E inconcebível que se admita a votação, num pleito majoritário,
do voto de leged!la.
Ora, já antevejo o PMDB retirando dos quadros dos
televisores a figura do ínclito cidadão brasileiro, estadista, mas um tanto defasado quanto às aspirações nacionais, que é o candidato do PMDB, para ali colocar
uma bandeira. Será o segundo engodo tentado por esse
PMDB da Nova República, que não consegue sustentar
suas posições. porque advindas de um procedimento
ilícito que enganou a população brasileira. que foi o
PLano Cruzado I. E agora, quando vamos reviver as
eleições presidenciais, esse mesmo PMDB, Sr. Presidcntc, do qual V. Ex' faz parte, quer introduzir o voto
de legenda, Isso é absurdo, é um escárnio, é antidemocrático, e constará dos Anais desta Casa para que nossos
filhos e nossos sucessores possam conhecer os generais
s~m farda que introduziram na legislação brasileira medidas extremamente casuísticas, no sentido de impedir
a desenvoltura de um candidato que sensibilizou a maioria do povo brasileiro - o engenheiro Collor de Mello.

O SR. PRESIDENTE (Pacs de Andrade) - Em votação o Destaque n' 7. (Pausa.)
Os Srs. Deputados que o IIprovam queiralj permanecer como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado. Em conseqüência fica mantido o dispositivo objeto do destaque.
O Sr. Ivo Cers6simo -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, já disse que,
ainda que nos posicionássemos contra a alteração da
legislação eleitoral, aceitaríamos o resultado da votação
do substitutivo, No entanto. cabe-nos o direito de. através de alguns destaques. alterar em parte a excrescência
que é a alteração da legislação eleitoral.
O fulcro de nossa posição é o que estabelece a Lei
n' 7.773, em seu art. 13, que prevê o que deve fazer
o Tribunal Superior Eleitoral.
Diz o art. 13:
"A impressão será feita em papel branco e opaco. com tipos uniformes de letras. devendo as cédulas ter o nome e o número dos candidatos, bem
como, no caso de cédula especial, destinada ao
eleitor analfabeto. a fotografia dos candidatos, de.
modo a permitir identificar e assinalar aquele de
sua preferência."
Diz ainda o parágrafo único desse mesmo artigo:
"Os candidatos identificados por nomes, números ou fotografias deverão figurar na ordem determinada por sorteio."
A Lei n' 7.773 define como será a cédula. No entanto,
essa substitutiva apresentada ao projeto de lei do nobre
autor Vivaldo Barbosa, da lavra do Deputado Genebaldo Correia, estabelece que poderá o Tribunal Superior Eleitoral adotlll a cédula fotográfica. "Poderá" é
diferente de "deverá". Por isso, posicionamo-nos desta
maneira.
Quanto ao destaque em tela, causou-nos a maior estranheza e surpresa, porque fala do voto de legenda.
Ora. voto de legenda em eleição majoritária! crescência
das excrescências! Admitamos. por hipótese. que o eleitor vote no número 15. o candidato de V. Ex'. Sr.
Presidcntc. mas escreva na legenda PT. O voto não
será do candidato de V. Ex', Ulysses Guimarães, mas
do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa
é a excrescência maior. Portanto, continuaremos a utilizar todas as técnicas e táticas regimentais para impedir
que essa atitude contra o eleitor não alfabetizado se
perpetue nesta Casa dos representantes !lo povo. Certamentc alguns intcrcsscs menores, algumas tentativas
de subterfúrgio tentam alterar.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)- V. Ex'
tem apenas um minuto.

---;=7'

O SR. ARNALDO FARJA DE SÁ - Sr. Presidente.
falo hã três minutos. Rcgistrei o meu tempo. Tenho
direito a cinco minutos, mas accito a advertência de
V. Ex' Vou tentar concluir no minuto que me resta,
ainda que faltem dois minutos. Logicamente. tempo
menor, tempo maior depende apenas da ótica ou da
decisão daqueles que fazem exposições de seus motivos.
Tentarci, no entanto, acatando a advertência de V.
Ex'. respeitar o tempo. Sabemos que em determinado
momento o tempo urge. e em outro pode ser moroso.
Sr. Presidente, não podemos aceitar que apenas a
60 dias das eleições presidenciais neste País, dcpois de
quase 30 anos sejamos impedidos de manifestar nossa
opinião.
Nobre Deputado Vivaldo Barbosa fique tranqüilo e
não se preocupe porque vou terminar. Tentarei abreviar
meu pronunciamento. Entendo a posição de V. Ex'.
lógica, democrática e regimental. Aplauso V. Ex' pela
maneira como se tcm portado, ainpa quc divcrgindo.
A posição de V. Ex' sempre foi, ainda quc discordante;
de respeito. Dessa forma. rendo a V. Ex' meu maior
respeito. Quero simplesmente cvitar que, com a derrota
de mais algum destaque, possamos· ser prejudicados.
A legislação eleitoral já está garantida peia Lei n" 7.773,
votada nesta Casa e promulgada a 8 de junho deste
ano. Se alguns vetos distorceram a lei, a culpa é nossa.
Não tivcmos competência para derrubar alguns vetos
que agora acusam de terem distorcido a legislação inicialmente proposta por esta Casa. Insistirei para que
os companheiros aqui presentes votem contra determinadas posições. já que ainda nos resta oportunidade
de assim procedermos.
O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente. a obstrução
já está exagerada! Peça ao nobre Deputado Arnaldo
Faria de Sá que se inscreva no Grande Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Nobre
Deputado Arnaldo Faria de Sá. o tempo de V. Ex'
já está esgotado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Peço aos nobres
Deputados que apóiem meu destaque. votem pela sua
aprovação. para que possamos aea'bar com a excrescência de ontem, que não queremos seja a excrescência
de amanhã, o voto de legenda. Votem favoravelmente
à aprovação deste destaque. É a minha posição.
Agradeço a atenção de V. Ex'. Sr. Presidente. e dos
nobres pares.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andradc) - Em votação o Destaque n' 9. (Pausa.)
Os Srs. Dcputados que o aprovam queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado. Em conseqüência fica mantido o dispositivo objeto do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Destaque

n' 12:
"Requerimento à Mesa, nos termos regimentais,
o destaque para votação em separado do art. 1',
na sua parte referente ao art. 17 da Lei n' 7.773,
da Subemenda Substitutiva do Relator".
O Sr. Roberto Balestra dem.

Sr. Presidente, pela or-

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. ROBERTO BALESTRA (PDC - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. o art. 186, §
3', do Regimento Interno diz o seguinte:

.

.

"As matérias submetidas ao regime de urgência
só poderão ter sua votação encaminhada uma vez,
no máximo, por um Deputado de cada Partido..."
Gostaria de saber se, independentemente do primciro
encaminhamento desta matéria. eu também, pelo PUÇ.,
poderei encaminhá-la.
O SR. PRESIDENTE (Pacs de Andrade) - A matô,
ria está em votação, e o encaminhamento se deve apenas
à liberalidade da Mesa. Trata-se de destaques ao substitutivo. Não se trata de emenda ao destaque.
O Sr. Arnaldo Faria de Sá ordem.

Sr. Presidente, pela

O SR. PRE'SIDENTE (Paes de Andrade) .".... Tem
V. Ex' a palavra.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que V.
Ex' consultasse o art. 86 do nosso Regimento, que diz'
claramente o seguinte:
"Art. 86. A sessão extraordinária será convocada pelo Presidente", - como fez V. Ex' - de
ofício, ou por deliberação da Câmara, a requerimento de qualquer Deputado.
§ l' O Presidente prefixará o dia, a hora e a
Ordem do Dia da sessão extraordinária, que serão
comunicados à Câmara em. sessão ou pelo Diário
do Congresso Nacional••.
. § '2' A sessão extraordinária terá a duração de
quatro horas, destinadas exclusivamente à discussão c votação das matérias constantes da Ordem
do Dia."
Já se venceram as quatro horas, Sr. Presidente.
Não houve pedido de prorrogação. Portanto, solicito a V. Ex' que encerra a sessão.
O SR. Presidente (Paes de Andrade) - A duração
como V. Ex' acaba de afirmar, é de quatro horas. A
sessão teve início às lOh da manhã.
.
O SR, PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Com
a palavra o Deputado Nelson Sabrá para encaminhar
a votação do Destaque n' 12.
O SR. DEPUTADO NELSON SABRÁ (PRN - RJ.
Se revisão do orador.) - ' Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, esse art. 17 é, no mínimo, discricionário,
já que invade um direito consagrado pelos partidos políticos, que, tão logo encerrado o período ditatorial da
época dos currículos e da fotografia 3 por 4 nos televisores, conseguiram, como uma de suas primeiras conquistas, ocupar o programa eleitoral, valendo-se de um
tempo proporcional às bancadas, para transmitir à população brasileira as propostas respectivas e fazer o
contraditório com as candidaturas adversárias, dando
maior legitimidade ao processo eleitoral. Esse art. 17,
elaborado pelos generais sem farda, discrimina, porque
invade esse direito adquirido dos partidos políticos. Não
argüimos, quando da elaboração da lei eleitoral, o privilégio do PMDB de dispor de um tempo maior, muito
embora discordássemos do congelamento desse tempo.
Para avançarmos no processo democrático, aceitamos,
acolhemos o pleito desse grande partido nacional, o
maior partido do Ocidente, sucedâneo da velha Arena,
de poder ocupar os televisores durante vinte· e dois
minutos, ficando os demais partidos com tempo COrrespondente às suàs bancadas no Congresso Nacional. Defendemos a isonomia. Os partidos, quando de sua aparição, de sua comunicaçã~ com o eleitor, com a sociedade
brasileira, não devem trazer privilégios para suas hostes.
Defendemos, sim, a isonomia. Mas esse tcmpo adquirido é do partido. O que preteftde fazer esse "Frentão"
dos generais sem farda? Invadir, confiscar, impor regras
dentro de !Im horário que pertence tão-somente à intimidade e ã privacidade ~e. cada partido. Querem disciplinar proceçlimentos dentro de tempos que pertencem
ao PRN, ao PL, impondo condições que s6 atendem
aos desejQ.s desse "Frentão", que não conseguiu comunicar-se linearmente com a população brasileira. Usar
o nosso tempo .~ um direito nosso. Acreditamos que
o debate seja legítimo, mas essa opção é de estratégia
do partido, do candidato, e não podem impor, dentro
de um tempo qu~ 'pertence privativamente às agremiações partidárias, utn debate compulsório.
Por essa razão, somos contrários à aprovação desse
~. 17. Além disso, ele é cOntraditório. Embora sendo
contraditório, o "Frentão" foi justo, ao propor esse
confisco, quando introduziu no § 6' aexpressao "unânime": A realização dos debates previstos no § 5' deste
artigo e no § 4' do art. ;11 dependerá da unânime manifestação do comitê de generais Sem farda de que trata
a alínea a do supracitado § 5'
Sr. Presidente, esse é exatamente o único destaque·
que o PMDB quer colocar em votação, porque quer
retirar a unanimidade, quer invadir a casa alheia, quer
confiscar, como confiscou à época do Plano Cruzado,
e não vamos aceitar isso. Podemos até mesmo perder,
mas vamos defender nossos direitos e dizer que esse
"Frentão" está procurando deturpar o processo sucessório, está confiscando direitos que não lhe pertencem.
Foram essas razões, Sr. Presidente, que me trouxeram a esta tribuna para dizer do nosso descontenta-
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menta e requerer aos ilustres Pares desta Casa que
interrompam esse procedimento de casuísmo. Que este,
pelo menos, seja o último!
O SR. PRESIDENTE (Paes de AndIade) - Em votação o Destaque n' 12. (Pausa.)
Os Srs. Deputados que o aprovam queiram permaneccr como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado. Em conseqüência fica mantido o dispositivo objeto do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Destaque
n' 14, de autoria do Deputado Maurílio Ferreira Lima,
que requer a supressão da alínea a do art. 17, referido
no art. l' da Submenda Substitutiva do Relator ao Projeto de Lei n' 3.121189.
Em votação o destaque. (Pausa.)
Os Srs. Deputados que o aprovam queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado. Em conseqüência fica mantido o dispositivo objeto de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Destaque
n' 15, de autoria do Deputado Euclides Scalco, que
requer, na forma'regimental, a supressão da expressão
"unânime", do § 6' do art. 17 constante do art. l' da
submenda substitutiva do Relator da Comissão de Constituição c Justiça e Redação, às emendas de plenário
ao Projeto de Lein" 3.121/89, que dispõe sobre a eleição
para Presidente e Vice-Presidente da República e dá
outras providências.
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Deputados que o aprovam queiram pennanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. Em conseqüência fica suprimida a expressão.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Destaque
n' 16, do Deputado Nelson Sabrá, que requer, nos termos regimentais, a votação em separado do art. I",
na parte referente ao art. 21 da Lei n' 7.773, da subemenda substitutiva do Relator.
O Sr. José Carlos Martinez a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço
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camas porque defendemos a isonomia. O que não queremos é que confisqucm o nosso tempo, pois o PRN
haverá de usá-lo da forma que achar mais conveniente.
E está claro, Sr. Presidente, que, depois de cessado
o rito no Congresso Nacional, vamos argüir a sua inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Não nos
vamos curvar diante dos interesses deste "Frentão".
Vamos ao Supremo. Já requeremos as notas taquigráficas e a gravação eletrônica da sessão para estudar
minuciosamente a situação. Portanto, esgotareinos todos os nossos direitos.
Sr. Presidente. valeu-se V. Ex' segundo posição própria, do Regimento que está vigendo. Diz V. Ex' que
adotou uma posição imparcial. Vamos examinar a questão e usar o nosso direito, porque entendemos que esse
projeto é um esbulho. Já não há mais nem interesse.
Está aí o Regimento, quc respalda os trânsfugas, que
já se colocaram fora do plenário, porque não querem
sequer discutir e analisar o que ponderamos. E vem
esse rolo compressor para defender seus interesses conspirando contra o anafalbeto, que terá de se identificar
com o polegar perante a Junta Eleitoral, a mesa receptora. E lá no Ceará há tantos analfabetos que irão votar
manchando o polegar porque não terão o direito de
se expressar através de uma fotografia!
Querem conspirar contra esta Nação empobrecida,
de famintos; querem manter-se aboletados no poder
jogando para cá e acolá seus interesses, através de formas regimentais, como as questões de ordem que são
decididas de acordo com os interesses exclusivos dessa
elite que está governando o País e que empurrou goela
abaixo da Nação brasileira o Plano Cruzado.
O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, j,j se passaram
os cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Deputado Nelson Sabrá, o tempo de V. Ex' está esgotado.
O SR. NELSON SABRÁ - Sr. Presidente. não consigo ordenar meu pensamento.
O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, o relógio do
Deputado não funciona, mas o nosso está funcionando.

Tem

O Sr. Paulo Marques - Sr. Presidente, há um orador
na tribuna. Que seja respeitada a sua palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PRN - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidcnte, já são 13h30
min e estava convocada uma sessão para às 13:00 horas.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - A palavra
está assegurada a V. Ex' nobre Deputado Nelson Sabrá,
mas a Presidência pede a V. Ex' que conclua, pois seu
tempo está esgotado.

O SR. PRESIDENTE (Paes de àndrade) V. Ex' a palavra pela ordem.

O Sr. Ibsen Pinheiro -Sr. Presidente, peço a pal.avra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra pela ordem.

Tem

O SR. IBSEN PINHEffiO (PMDB - RS. Sem revisão
doorador.) -Sr. Presidente, considerando que o tempo
está correndo na Mesa, sugeriria ao orador que ficasse
em silêncio durante cinco minutos e todos ficaríamos
satisfeitos.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) a palavra o Sr. Deputado Nelson Sabrá.

Com

O SR. NELSON SABRÁ (PRN - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, realmente à época da
ditadura assistimos a um Congresso silente, mas hoje
não aceitamos mais essa ditadura dos generais sem farda. Não vamos ficar silentes. Ao contrário. vamos fazer
aqui nosso pronunciamento. Aceitamos o contraditório
dos nobres Parlamentares, pois tentamos viver num regime democrático. Não somos os senhores da verdade
mas queremos exercitar esse direito, que é inequívoco:
Sr. Presidente, é bom se notar que até mesmo a elabo~aç~o do destaque ocorreu de forma extremamente preJudICada, porque esse processo de votação, desde a
sua origem, nos criou imensos problemas, já que. quando da primeira aparição do projeto na Ordem do Dia,
não dispúnhamos sequer de avulsos, e aqui ficaram os
mesmos Iíder.es do "Frentão" empurrando a sessão durante toda à tarde, a fim de que saíssem da fornada
desse mesmo "Frentão", ainda quente, várias xerox
'traduzindo esse esbulho que começa no seu art. l' e
vai pelo art. 17. E a única exceção que fazemos é para
o art. 19, para o qual realmente não requeremos destaque porque procura respaldar a isonomia dos candidatos
junto aos setores de comunicação social. Este não dcsta-

O SR. NELSON SABRÁ - Vou concluir, Sr. PresIdente.
Só cometeremos equívocos. Querem a retirada da
palavra "unânime". E de onde veio isso me causa espécie. Veio do ilustre Deputado Euclides Scalco. S. Ex'
não aceita um direito assegurado.
SI. Presidente, peço a V. Ex' que mc assegure a
palavra. Não sei por que razão não me deixam concluir.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) a V. Ex' que conclua seu pronunciamento.

Peço

O SR. NELSON SABRÁ - Vou concluir, Sr. Presidente.
Faltou um artigo. Por que não procuram substituir
tud<TO que está aqui por um único artigo? "Fica impedido de participar do pleito sucessório candidato com
menos de 45 anos". Com isso, colocariam de lado qualquer possibilidade da candidatura de Fernando Collor
de Mello. Por que não fizeram isso? Porque é tão descarada a intenção de prejudicar que vamos...
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Nobre
Deputado Nelson Sabd, V. Ex' já excedeu o tempo
em dois minutos e meio.
O SR. NELSON SABRÁ - Sr. Presidente, encerro
o meu pronunciamento deixando patenteado que não
abdicamos do nosso direito. Desejamos as notas taquigráficas, a gravação eletrônica do início da se§são: Assim, teremos condições de demonstrar que no interregno V. Ex' nos impediu de usar a tribuna, subvertendo
a ordem desta Casa e permitindo a aprovação, na Câmara dos Deputados, desse projeto. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Em votação o Destaque n' 16.
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Os Srs. Deputados que o aprovam queiram permanecer corno se encontram. (Pausa.)
Rejeitado. Em conseqüência fica mantido o dispositivo objeto do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Em votação o Destaque n' 17, de autoria do nobre Deputado
Nelson Sabrá:
Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, o destaque para votação em separado do art. 4', na sua
integralidade, da subemenda substitutiva do Relator.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Marques.

O Sr. Paulo Marques - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O Sr. Presidente (Paes de Andrade)- Tema palavra
V.Ex'

O SR. PAULO MARQUES (PL - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solicito um minuto de
atenção de V. Ex' O Deputado José Carlos Martinez,
há algum tempo, está querendo um minuto da atenção
de V. Ex' Apesar do ocorrido hoje - lamentável, em
todos os aspectos - dedicamos a V. Ex' a mesma admiração e temos certeza de que não irá engabelar-se pelo
barulho do "Frentão", que se instituiu para tcntar obstaculizar nosso trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - A Presidência não esteve, em momento algum, sob qualquer
tipo de pressão. A Presidência é isenta e imparcial.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Nelson Sabrá.
O SR. PAULO MARQUES - Sr. Presidente, V. Ex'
não me deixou concluir o raciocínio. O Deputado José
Carlos. Martinez é um dos homens sérios desta Casa.
Gostaria de pedir a V, Ex' que o ouvisse durante um
minuto sobre o processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - tem a
palavra o nobre Deputado. José' Carlos Martinez.

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PRN -

PRo
Sem revisão "90 orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
ouvir V. Ex' sobre o nosso avulso de hoje, que marca
uma sessão ordinária para as 13h.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Esta
questão de ordem po'áerá ser levantada por V. Ex' posteriormente, pois não se refere ao proceso de votação.
O SR. JOSÉ CAIU.OS MARTINEZ Presidente, de ouvir sua resposta.

Gostaria, Sr.

O SR. PRE'sIDENTE (Paes de Andrade) a palavra o Depu~ado Nelson Sabrá.

Com

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Sr. Presidente,
insisto, gostaria de ouvir sua resposta.
O SR. P~SIDENTE (Paes de Andrade) - Posteriormente, V. Ex' poderá levantar a questão de ordem.

PROJETO DE LEI N' 3.I21-C, DE 1989

Vou ler o parágrafo para V. Ex":
"Para as eleições presidenciais de que trata a
Lei n' 773, de 8 de junho de 1.989, o candidato
deverá estar filiado ao partido até quinze dias após
a publicação da lei."
Eis, Sr. Presidente, o ministério do entusiasmo do
"Frentão". Estarão tentando introduzir no proceso político o que nós, engenheiros e matemáticos, chamamos
de exercício em série. Quando não encontramos a razão, a equação é extremamente complicada; vamos introduzindo variáveis; até chegarmos a soluções da referida equação. E aqui está o mistério da fé: pretendem,
com esse artigo, estabelecer a coligação branca, a renll~
cia coletiva desses candidatos todos que não consegUlram, nesses dias, atingir urna expressiva vontade da
maioria, modificando o quadro sucessório. E para isso
fazem o quê? Fazem renúncias ... (Tumulto.)
Sr. Presidente, para concluir, digo que ficam paten"teados o esbulho, a coligação branca, a renúncia coletiva. Passados trinta, quar",nta, cinqüenta dias do processo eleitoral, estrarão todos juntos nesse "Frentão",
rearrumando-se, de acordo com seus interesses particulares.
.
O Sr. Paulo Marques - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) . a palavra V. Ex'

Tem

O SR. PAULO MARQUES. (PFL - PE. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, peço a V. Ex' que suspenda a sessão, pois o Deputado Arnaldo Faria de Sá,
acometido de mal súbito, sofreu um desmaio. Solicito
a V. Ex' que suspenda a sessão pàr algum, tempo,
até que possamos socorrê-lo.
'.
Não é brincadeira, Sr. Presidente. V. Ex' é um homem de responsabilidade.
Gostaria que V. Ex' apelasse para o Serviço Médico
da Casa.
O Sr. Panlo Ramos - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão
dó orador.) - SI. Presidente, questão semelhante a
esta a F1.FA já resolveu no domingo passado. (Palmas.)
O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, o Rojas já
se levantou, de maneira que V~ Ex'· pode continuar
a sessão.
O SR, PRESIDENTE (Paes de Andrade) gotado o tempo de V. Ex'

Está es-

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, o Rojas já
está de pé. A partida pode continuar.

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Sr. Presidente,
gostaria de ouvir sua resposta. A sessão encerra-se às
13h? Será convocada sessão ordinária hoje à tarde?

O Sr. Nelson Sabrá - Faço um apelo desta tribuna
para que se chame ao plenário o Serviço Médico desta
Casa, pois há um companheiro nosso, o Deputado Arnaldo Faria de Sá, passando mal.

O Sr. Nelson Sabrá - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, já terminou
o tempo de encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) a palavra V. Ex'

Tem

O SR. NELSON SABRÁ (PRN - RJ. Sem revisão
do orador.) .-Sr. Presidente, por gentileza, a que horas
começa o meu encaminhamento?
.O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - O encaminhamento de V. Ex' já começou há mais de dois
minutos.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Em vota.
ção o destaque n' 17. (Pausa.)
Os Srs. Deputados que o aprovaram queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado. Em conseqüência fica mantido o dispositivo objeto do destaque.
Ficam prejudicados os Projetos de Lei n'" 3.137 e
"3.246, de 1989, anexados ao Projeto de Lei n' 3.121.
de 1989.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, a questão de
ordem foi levantada no tempo concedido a S. Ex'

O Sr. Renan Calheiros - Sr. Presidente, peço a pala:,
vra pela ordem.

O Sr. José Carlos Martinez - Deputado José Genoíno, sou um aprendiz seu em obstrução. Aprendi com
V. Ex', durantre dois anos nesta Casa, a fazer obstrução.
Agotl!l V. Ex' tem de me dar o direito de ser seu aluno.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) a palavra V. Ex'

O SR. NELSON SABRÁ (PRN - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, está aqui o mistério da
fé - o artA" Eis aqui o mistério da fé demoerárica
do "Frentão"
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Tem

O SR. RENAN CALHEIROS (PRN - AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação final:

Modifica a Lei n" 7.773, de 8 de Junho de 1.989,
e dá outras pmvidências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 13, o caput e alínea a do art. 1.7,
revogado o seu § 1.', e acrescido dos ~§ 5', 6' e 7",
o art. 1.9, o art. 21., acrescido de um § 4", e o art.
25, da Lei n' 7.773, de 8 de junho de 1.989, passam
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13. A cédula oficial para eleição do Presidente e Vice-Presidente da República, a realizar-se em 1.5 de novembro de 1989, será confeccionada segundo modelo aprovado pela Justiça
Eleitoral, que a imprimirá, com exclusividade para
distribuição às mesas receptoras. A impressão será
feita em papel branco e opaco, com tipos uniformes
de letras, observando, ainda, as seguintes características:
I - na parte superior haverã um espaço com indicação para que o eleitor escreva o nome, a legenda e o número do candidato;
II - na parte inferior figurarão os n~mes dos
candidatos registrados, na ordem determmada por
sorteio ao lado de um quadrilátero que conterá
o núm~ro do Partido pelo qual foi registrado o
candidato.
§ l' Para votar, o eleitor poderá optar pela
utilização da parte superior ou inferior da cé~ul.:.:.
§ 2" Optando pela parte superior da cédula,
o eleitor escreverá o nome, e/ou a legenda e/ou
o número do candidato; se optar pela parte inferior,
o eleitor assinalará o quadrilátero que precede o
nome do candidato.
.
§ 3" Quando o eleitor utilizar a parte superior
da cédula não será considerada qualquer manifestação contida na parte inferior da mesma.
§ 4' O voto será válido quando o eleitor indicar, em qualquer lugar da cédula, o seu candidato,
escrevendo apenas o nome ou o número ou a legenda pela qual foi registrado.
§ 5' Quando o eleitor escrever na primeira parte da cédula o nome de um candidato e o número
e/ou a legenda de outro candidato, o voto será
contado para o candidato cujo nome foi escrito.
§ 6' Quando o eleitor escrever a legenda de
um candidato e o número de outro, o voto será
contado para o candidato cuja legenda foi escrita.
§ 7' Será nulo o voto:
a) quando o eleitor escrever o nome de mais
de um candidato;
b) quando o eleitor, não tendo escrito o nome
de um candidato, escrever legendas de mais de
um candidato;
c) quando o eleitor, não tendo escrito o nome
ou a legenda de um candidato, escrever números
de mais de um candidato;
• d) quando o eleitor, utilizando a parte inferior
da cédula, assinalar mais de um candidato.
§ 8" No caso de substituição de um candidato
por morte, renúncia ou impedimento, após a confecção da cédula pelo Tribunal Superior Eleitoral.
esta não será alterada, o eleitor que desejar votar
no candidato substituto utilizará a parte superior
da cédula.
§ 9' O TnllUnal Superior Eleitoral poderá, a
seu critério, confeccionar cédula especial destinada
ao eleitor analfabeto contendo fotQgrafia do candidato de modo a permitir identificar e assinalar ()
de sua preferência.

Art. 17. A distribuição do horário gratuito,
diário, de propaganda eleitoral entre os partidos
políticos e coligações que tenham candidatos registrados observará os seguintes critérios:
a) 5 (cinco) apresentações de 5 (cinco) minutos.
sendo metade à noite, a cada partido político sem
representação no Congresso Nacional;
.
.
§ 5" Durante o período do horário gratuito de
propaganda eleitoral poderá ser realizado um debate nos dias 4 e 5 de novembro, assegurada a participação de todos os candidatos registrados por partidos políticos ou coligações que atendam o estabe-
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lecido na alínea b deste artigo, obedecidos os seguintes critérios:
a) os debates serão organizados e coordenados
por um comité, constituído por um representante
de cada Partido ou coligação de que trata este parágrafo;
b) os representantes dos partidos políticos ou
coligações no comitê, um titular e um suplente,
scrão designados pclos respectivos candidatos a
Presidente da República;
c) os candidatos serão divididos, por sorteio, em
2 (dois grupos: Grupo I e Grupo lI, devendo, ainda, ser obedecido o seguinte:
'
1. Os candidatos, através dc seus representantes no comitê, confirmarão sua presença nos debates até 48 (quarenta e oito) horas antes do início
do debate do primeiro grupo;
2. O comitê realizará o sorteio para a constituição dos Grupos I, que debaterá no dia 4 e lI,
que debaterá no dia 5, até 36 (trinta e seis) horas
antes do início do primeiro dcbate;
3. Quando for ímpar o número de candidatos
confirmados para os debates, o grupo terá um debatedor a mais que o Grupo lI;
4. Os debates serão divididos em 5 ( cinco) blocos, com 4 (quatro) intervalos entre eles, de 3 (três
minutos cada um, podendo-se adotar outro critério
se houver acordo entre os membros que compõem
o comitê de debates;
5. Nos intervalos será permitida a veiculação
de publicidade pelas emissoras de rádio e televisão,
e esse tempo será acrescido ao destinado ao horário
gratuito de propaganda eleitoral;
6. A realização de debates pelas emissoras de
rádio e televisão dependerá de deliberação da
maioria absoluta dos representantes no comitê a
que se refere este artigo, que também decidirá,
em regulamento, sobre as normas a serem observadas.
§ 6' A realização dos debates previstos no §
5' deste artigo e no § 4' do art. 21 desta lei depcnderá da manifestação do comitê de debates dc que
trata a alínea a do supracitado § 5"
§ 7' Os debates referidos no parágrafo anterior
iniciar-se-ão às 20h 30min (vinte horas e trinta minutos), nas emissoras de rádio e televisão, ocupando todo o tempo reservado, ncssc dia, para horários
gratuitos, diurno c noturno,
Art. 19. Independentemente do horário gratuito de propaganaa eleitoral, fica facultada a transmissão, pelo rádio e pela televisão, de debates entre
os candidatos registrados, assegurada a participação de todos cujos partidos e coligações atendam
o estipulado na alínea bdo art, 17 desta lei, em
conjunto ou divididos em. grupos e dias distintos;
nesta última hipótese, os debates deverão fazer
parte da promulgação previamente estabelecida,
e a organização dos grupos far-se-á mediante sorteio, salvo acordo entre os partidos interessados.
Parágrafo único. A realização dos debates de
que trata este artigo depcndcrá de prévia aprovação pela maioria absoluta dos membros do comitê
previsto no § 5" do art. 17 desta lei.
Art. 21.
§ 4' No penúitimo dia do período gratuito de
propaganda eleitoral, no segundo turno, será realizado um debate entrc os candidatos, de acordo
com as normas estabelecidas em regulamento aprovado, previamente, pelo comitê de debates de que
trata o art. 17 desta lei.

Art. 25, Os candidatos poderão participar em
programas de rádio ou televisão, fora do horário
gratuito de propaganda eleitoral obedecidos os critérios de tratamento igualitário dos candidatos a
que se refere a alínea b do art. 17 desta lei, o
impedimento da influência do poder econômico
e a garantia do direito de informação.
§ l' A participação em noticiários jornalísticos
regulares deverá estar relacionada com o evento
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objeto da informação jornalística e não poderá exceder 1 (um) minuto.
§ 2" A programação especial de debates ou entrevistas obedecerá às seguintes regras:
I - direito de participação dos candidatos a que
se refere a alínea b do art. 17 desta lei, em conjunto
ou divididos em grupos e dias distintos;
II - na hipótese de debates, que serão transmic
tidos em cadeia nacional, aplica-se o disposto no
art. 17, § 5' e suas alíneas, desta lei;
, III - na hipótese de entrevistas fica assegurada
aos candidatos a que se refere a alínea b do art.
17 desta lei a participação no mesmo horário 'e
por tempo idêntico;
IV - no caso de entrevista, a programação geral
da emissora devcrá ser previamente estabelecida
e apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral e ao
comitê de debates, antes do primeiro programa.
§ 3' O programa especial de debates ou entrevistas não poderá realizar-se após o término do
período destinado ao horário gratuito de propaganda eleitoral.
. § 4' A Justiça Eleitoral, ouvidos os Partidos
Políticos e as emissoras de rádio e televisão, estabelecerá os critérios para melhor aplicação do disposto neste artigo.
§ 5' A participação em programa de rádio e
televisão, ou sua apresehtação por parte de candidatos, com desrespeito às regras estabelecidas nesta lei, constitui crime eleitoral punível com deten- ção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e cassação
do registro.
§ 6' Incorre na mesma pena privativa de liberdade o diretor responsável da emissora e o apresentador do programa.
§ 7' A emissora de rádio ou televisão que
transmitir debate ou entrevista em desacordo com
o que dispõe esta lei será passível da pena de suspensão por 10 (dez) dias, determinada pela Justiça
Eleitoral, mediante denúncia de Partido Político
ou do Ministério Público.
§ 8' A transgressão aos dispositivos desta lei por
parte de emissora de rádio ou televisão poderá,
ainda, implicar infração às normas decorrentes da
concessão, sendo ela passível de cassação a ser aplicada na forma da Lei n' 4.117, de 27 agosto de
1962 (Código Nacional de Telecomunicações), mediante denúncia de Partido Político ou do Ministério Público.
§ 9" A partir do início do horário gratuito dc
propaganda eleitoral e até o dia da eleição em primeiro ou segundo turno, a informação jornalística,
com ou sem participação de candidato, não poderá
ter o caráter de propaganda.

Ar. 2' Fica facultado aos Partidos Políticos ou Coligações com candidato registrado realizar acompanhamento técnico de todo o processo de pesquisas eleitorais
sujeitas a divulgação pública, aí concluídos o planejamento geral da pesquisa, o plano de amostragem, a
escolha dos entrevistados, o controle da distribuição
e recepção dos questionários, a checagem das entrevistas realizadas bem como do processamento dos dados.
Par.ágrafo único. As .empresas que se propuserem
a reahzar pesquIsas, préVIas e testes pré-eleitorais deverão comunicar, com antecedência, aos Partidos Políticos
ou c~ligações que tenhma candidatos registrados, a reahzaçao dos mesmos, colocando à disposição os elementos referidos neste artigo.
Art. 3' Ao.s Partidos Políticos ou Coligações com
candIdatos regIstrados serão facultados o conhecimento, em ~odo~ os detalhe_s, do programa de computação
da totahzaçao das elelçoes, quer a conduzida pelos Tribunais Regi~nais ~ieitorais,. que, a conduzida pelo Tribunal Supenor EleItoral, a fIscahzação de todas as etapas do processo de computação e a realização de testes
em qualquer fase da totalização.
§ 1" Os Tribunais Rcglonais Eleitorais fornecerão
aos partidos, imediatamente após a digitação dos dados,
cópia de boletim ~ontendo as votações totalizadas referentes a cada seção eleitoral.
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§ 2' Os Tribunais Regionais Eleitorais e o Tribunal
Superior divulgarão resultados parciais refercntes aos
municípios com mais de 50.000 (cinqüenta mil) eleitores, pelo menos 2 (duas) vezes por dia.
§ 3' Os'cartórios das Comarcas Eleitorais manterão
arquivos contendo registros referentes aos resultados
eleitorais.
Art. 4' Para as eleições presidenciais de que trata
a Lei n' 7.773, de 8 de junho de 1989, o candidato
deverá estar filiado ao Partido até 15 (quinze) dias após
a publicação desta lei.
Art. 5' A Justiça Eleitoral poderá autorizar a utilização do tempo de propaganda grauita por Partido Político ou Coligação, mediante transmissão ao vivo desde
que atendidos os requisitos de ordcm técnica e sem
prejuízo da programação dos demais Partidos ou Coligaç?es.
Art. 6' Em caso de morte, renúncia ou impedimento legal de candidato a Vice-Presidente da República, :
no segundo turno, a sua substituição dar-se-á na forma
prevista no § 3' do art. 11 da Lei n' 7.773, de 8 de
junho de 1989.
Art. 7' O Poder Executivo editará normas, sobre
o modo e a forma de ressarcimento fiscal às emissoras
de rádio e televisão pelos espaços dedicados ao horário
gratuito de propaganda eleitoral.
Art. 8' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9' Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de Constituição e Justição e Redação, 13
de setembro de 1989. - Deputado Gerson Peres, Presidente (art. 76 caputinfine, do RI)~, RelatorDeputado
Plínio Martins.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (PllUsa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

VI - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:.
Acre

Alércio Dias - PFL; Francisco Diógenes - PDS;
Geraldo Fleming"':' PMDB; João Maia - PMDB; Maria Lúcia - PMDB; Nasser Almeida - PDS.
Amazonas
Beth Azizel-: Carrel Benevides - PTB; Eunice
MicI:iiles - PFL; Ezio Ferreira - PFL; José Fernandes
-PDT.
Rondônia
Assis Canuto - PL; Francisco Sales - PMDB; José
Viana - PMDB; Rita Furtado - PFL.
Pará
Ademir Andrade - PSB; Amilcar Moreira PMDB; Arnaldo Moraes - PMDB; Benedicto Monteiro - PTB; Eliel Rodrigues - PMDB; Fausto Fernandes - PMDB; Gerson Peres - PDS.
Tocantins
Alziro Gomes - PFL; Eduardo Siqueira Campos
- PDC; Freire Júnior - PRN; Paulo Mourão - PDC;
Paulo Sidnei - PMDB.
Maranhão
Albérico Filho - POC; Costa Ferreira - PFL; Eliézer Moreira - PFL; Enoc Vieira - PFL; Eúrico Ribeiro - PRN; FranciscO Coelho -PDC; Jayme Santana
- PSDB; Joaquim Haickel - PDC; Mauro Fecury
- PFL; Victor Trovão - PFL; Vieira da Silva - PDS.
Piauí
Átila Lira - PFL; Jesus Tajra - PFL; José Luiz
:Maia - PDS; Mussa Demes - PFL; Paes Landim
-PFL.
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Ceará

Rio de Janeiro

Distrito Federal

Aécio de Borba - POS; Carlos Benevides - PMOB;
Expedito Machado - PMOB; Haroldo Sanford PMOB; Moysés Pimentel- POT; Osmundo Rebouças
-PMOB.

Álvaro Valle - PL; Amaral Netto - PDS; Anna
Maria Rattes - PSOB; Arolde de Oliveira - PFL;
Daso Coimbra - PMDB; Ernani Boldrim - PMDB;
Fábio Raunheitti - PTB; Francisco Dornelles - PFL;
Márcio Braga - PMDB; Messias Soares - PMDB;
Nelson Sabrá - PRN; Roberto Augusto - PL; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Cezar Coelho PSDB; Rubem Medina - PRN; Sandra Cavalcanti PFL; Sérgio Carvalho - PDT.

Francisco Carneiro - PMDB; Jofran Frejat - PFL;
Márcia Kubitschek - PRN; Maria de Lourdes Abadia
-,PSOB.

Rio Grande do Norte
Flávio Rocha - PRN; Henrique Eduardo Alves PMOB; Iberê Ferreira - PFL; Ismael Wanderley PTR; Ney Lopes - PFL.

Mato Grosso
Joaquim Sucena - PTB; Jonas Pinheiro - PFL;
Júlio Campos - PFL; Osvaldo Sobrinho - PTB; Ubiratan Spinelli - PLP.
Mato Grosso do Sul
Ivo Cersósimo - PMDB; José Elias Dias-PFL.

PTB; Levy

Paraíba

Minas Geraís

Edivaldo Motta-PMOB; João Agripino -PMOB;
João da Mata - PSOB; José Maranhão - PMDB.

Álvaro Antônio - PMDB; Alysson Paulinelli _
PFL; Bonifácio de Andrada - PDS; Carlos Mosconi
- PSDB; Célio de Castro - PSDB' Christóvam Chiaradia - PFL; Humberto Souto - PFL; Ibrahim AbiAckel- PDS; José Santana de Vasconcellos - PFL'
José Ulísses de Oliveira - PMDB; Lael Varella ~
PFL; Luiz Alberto Rodrigues - PMDB; Mário Assad
- PFL; Maurício Campos. - PFL; Melo Freire _
PMDB; Mello Reis - PDS; Milton Lima - PMDB;
Oscar Corrêa - PFL; Raul Belém - PMDB; Ronaro.
Corrêa - PFL.

Alarico Abib -PMDB; Alceni Guerra-PFL; Antônio Ueno - PFL; Basílio Villani - PRN; Ervin Bonkoski - PTB; Hélio Duque - PMDB; Jacy Scanagatta
- PFL; José Carlos Martinez - PRN; Matheus Iensen
- PMDB; Mattos Leão - PMDB; Paulo Pimentel
- PFL; Renato Bernardi - PMDB; Renato Johnsson
- PRN; Santinho Furtado - PMD~.

São Paulo

Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio Carlos Konder Reis - PDS; Artenir Werner - PDS; Cláudio
Avila - PFL; Henrique Córdova - PDS; Orlando
Pacheco - PFL; Ruberval Pilotto - PDS; Victor Fontana-PFL.

.

Pernambuco
Cristina Tavares - PSDB; Fernando Bezerra Coelho
- PMDB; Fernando Lyra - PDT; Gilson Machado
- PFL; José Mendohça Bezerra - PFL; José Moura
- PFL; Osvaldo Coelho - PFL; Ricardo Fiuza PFL; Roberto Freire - PCB.
Alagoas
Albérico Cordeiro - PFL; Geraldo Bulhõcs- PRN;
José Costa - PSOB; Renan Calheiros - PRN.
Sergipe
Bosco França - PM:DB; Cleonâncio Fonseca PFL; Djenal Gonçalves - PMDB; Lauro Maia - PFL.
Bahia
Benito Gama - PFL; Eraldo Tinoco - PFL; França
Teixeira - PMDB; Jairo Azi - PDC; João AlvesPFL; João Carlos Bacelar - PMDB; Jonival Lucas
- PDC; José Lourenço - PFL; Leur Lomanto - PFL;
Luiz Eduardo - PFL; Luiz Vianna Neto - PMDB;
Mário Lima - PMDB; Milton Barbosa - PL; Sérgio
Brito - PRN; Waldeek Ornélas - PFL.
Espírito Santo
Pedro Ceolin - PFL; Rose de Freitas Stélio Dias ~ PFL.

PSDB;

Afif Domingos - PL; Antônio Salim Curiati - PDS'
Arnaldo Faria de Sá - PRN; Arnold Fioravante ~
PDS; Bete Mendes - PMDB; Cunha Bueno - POSo
Delfim Netto - PDS; Fábio Feldmann -PSOB; Fara:
bulini Júnior - PTB; Gerson Marcondes - PMDB'
Irma Passoni - PT; Jayme Paliarin-PTB; João Cunh~
- PST; João Rezek - PMDB; José Camargo - PFLJosé Maria Eymael- PDC; Leonel Júlio - PPB; Lu~
Inácio Lula da Silva - PT; Mendes Botelho - PTB;
Paulo Zarzur - PMDB; Ralph Biasi - PMDB; Theodoro Mendes - PMDB; Ulysses Guimarães - PMDB.

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul
Darcy Pozza - POS; Hilário Braun - PMDB; João
de Deus Antunes - PTB; Lélio Souza - PMDB; Osvaldo Bender- PDS; Paulo Mincarone - PTB; Telmo
Kirst - PDS; Vicente Bago - PSDB.
Amapá
Geovani Borges - PRN.
Roraima

Ooíás
Antonio de Jesus - PMDB; Iturival Nascimento . P~B; João Natal- PMDB; José Freire - PMDB;
José Gomes - PRN; Luiz Soyer - PMDB; Maguito
Vilela - PMDB; Paulo Borges - PDC; Pedro Canedo
- PFL; Roberto Balestra - PDC.

Alcides Lima - PFL; Marluce Pinto - PTB; Ottomar Pinto - PMDB.

o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) -Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às 13 horas e 28 minutos.

Ata da 121 ~ Sessão, em 13 de setembro de 1989
Presidência dos Srs. Inocêncio Oliveira, 19 Vice-Presidente; Wilson Campos,
29 Vice-Presidente; Carlos Cotta, 39 Secretario; Ruberval Pilotto,
t49 Secretário; Denisar Arneiro,

o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - A Presidência pede a V. Ex' que cite o dispositivo regimental
em que ampara. sua questão de ordem.

art. 76 do Regimento Interno

Acre
Nosser Almeida - PDS.

O Sr. Carlos Mosconi - SI. Presidenle, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB"- MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.Ex'
que registre meu voto: "sim".
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) será atendido.

V. Ex'

As 13:30 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Carlos Cotta
Ruberval Pílotto
AmaIdo Faria de Sá

Maranhão
Edivaldo Holanda PSB.

PCN; José Carlos Sabóia Piauí

Amazonas
Bernardo Cabral- PMDB.
Rondônia
Arnaldo Martins - PSDB; Assis Canuto - PL.
Pará
Dionísio Hage - PRN; Jorge Arba!:e - PDS.
Tocantins
Eduardo Siqueira Campos - PDC.

Jesualdo Cavalcanti - PFL.
Ceará
Aécio de Borba - PDS; José Lins - PFL.
Rio Grande do Norte
Iberê Ferreira - PFL.
Paraíba
Adauto Pereira - PDS.
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Pernambuco
Nilson Gibson - PMDB; Salatiel Carvalho - PFL.
Sergipe

Ofícios
Do Sr. Deputado Adhemar de Barros Filho, nos s·.
guintes termos:
Of. BR. 08/89.

José Queiroz - PFL.

Brasília, 13 de setembro de 1989.
Bahia

Exm' Sr.

Afrísio Vieira Lima - PMDB; João Alves - PFL;
Jonival Lucas - PDC; Leur Lolnanto - PFL.
Espírito Santo
Lurdinha Savignon - PT; Stélio Dias - PFL.
Rio de janeiro
Adolfo Oliveira - PL; Artur da Távola - PSDB;
Daso Coimbra - PMDB.
Minas Gerais
João Paulo - PT.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PRP; Del Bosco Amaral
- PMDB; Fausto Rocha - PRN; Irma Passoni PT; José Carlos Grecco - PSDB; Plínio Arruda Sampaio - PT; Tito Costa - PMDB.
Goiás
Antonio de Jesus - PMDB; Iturival NascimentoPMDB.
Distrito Federal
Augusto Carvalho - PCB.
Mato Grosso
Ubiratan Spinelli - PLP.
Mato Grosso do Sul
Rosário Congro Neto - PMDB.
Paraná
Basilio Villani - PRN; José Carlos Martinez - PRN.
Santa Catarina

Ofício n' 16/89
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a V. Ex'
para justificar minha ausência na sessão de ontem, fato
este que ocorreu por motivos que independeram de
minha vontade, pois. o vôo da Transbrasil procedente
de Belém teve que pernoitar nesta cidade por defeitos
técnicos, s6 podendo decolar nas primeiras horas de
hoje.
Diante do exposto, solicito a V. Ex' que considere
minha justificativa, na oportunidade renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.
Cordialmente, - Deputado Francisco Coelho.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Finda
a leitura do expediente, passa-se ao

PEQUENO EXPEDIENTE

Artenir Werner - PDS l'Vilson Souza - PSDB.
Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta - PDS;
Victor Faccioni - PDS.
Amapá
Annibal Barcellos - PFL.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE. (Inocêncio Oliveira) -

A lista
de presença registra o comparecimento de 051 Senhores
Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
. O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão
anterior.

11 - LEITURA DA ATA

o SR. CARLOS COTrA, 3' Secretário, servindo como 2' Secretário, proq:de à leitura da ata da sessão·
antecedente, a qual é, sem observações, assinada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) sa-se à leitura do expediente.

Deputado Fedcral Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta.
Senhor Presidente:
Como único representante nesta Casa do Partido Republicano Progressista, cujo ingresso foi comunicado
a V. Ex' no dia 16 de agosto de 1989, declaro que
a partir daquele data assumi a liderança do mesmo.
Informo, ainda, que, desde 22-8-89, na qualidade de
líder, encaminhei a essa Presidência Ofício solicitando
que fossem adotadas as medidas previstas pelo Ato da
Mesa n' 10/87 para a referida liderança.
Ao ensejo, renovo-lhe os sentimentos de elevada estima e particular apreço. - Deputado Adhemar de Barros Filho, Líder do PRP.
Do Sr. Deputado Francisco Coelho, nos seguintes termos:
Brasília, 13 de setembro de 1989.

Pas-

O SR. JORGE UEQUED, servindo como l' Secretário
procede à leitura do seguinte.

Tem a palavra o Sr. César Maia.
O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, encaminhei à Mesa requerimento de informação, há práticamente um mês, sobre
o andamento e cumprimento de prazos de outros requerimentos de informação.
A Constituição Federal, § 2', art. 50, imputa como
crime de responsabilidade a ausência de resposta do
Poder Executivo. Por isso, peço à Mesa que agilize
a. resposta, para que se possam tomar medidas judiciais
cabíveis.
.
Eucaminho hoje mais um requerimento de informação sobre as dívidas mobiliárias dos Estados e Municípios.
Sr. Presidente, as duas grandes crises que o pr6xiroo
Presidente da República enfrentará, a conjuntural e
a estrutural, têm característica nova: a solução de uma
será a solução da outra, ou nenhuma das duas terá
solução permanente.
A inquestionável prioridade para o enfrentllmento
da inflação deverá observar esta preliminar, sob pena
,de mais uma vez tão-somente se beneficiar de um período de carência. Vale dizer; o programa de es~abilização
deve conter os elementos de reestruturação da econo-qJia. Se é assim,· podemos dizer que o Brasil enfrenta
uma crise global, à qual imprime suas especificidades.
E mais, que esta crise, em seu aspecto estrutural, não
é s6 nossa, mas de todas as economias que insistem
em crescer centralizadas. Pior para aquelas, como as
latino-americanas, que caracterizaram sua centralização
no autoritarismo oligárquico e na exclusão social, e que
potencializam a estagnação na desestabilização crônica.
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As mudanças estruturais observadas mundialmente
nas duas últimas décadas compreendem o que se costumou ·chamar de pós-industrialização ou pós-modernidade. Embora ainda de forma não estruturada, o fato
é que já se pode listar um conjunto de características
da sociedade pós-moderna. Entre elas poderíamos destacar três matrizes: a desmassificação na introjeção da
informação, a tecnologia como produto c a globalização
em função de uma economia cada vez mais simbólica.
A desmassificação impõe uma sociedade descentralizada e desregulamentada, no estilo das utopias do
século passado. A tecnologia não se refere agora apenas
ao incremento da produtividade, mas também ao acesso
a produtos. E a economica simbólica, da informação,
do conhecimento, da escrituração eletrônica, descola
as fronteiras econômicas nacionais das geográficas.
A insistência na busca do desenvolvimento, a partir
dos mesmos parâmetros de uma sociedade moderna
e industrial, tem conduzido ao desastre. Esse outro ambiente não desbota as especificidades nem as prioridades nacionais, mas exige nova reflexão metodológica.
Terminou a era do Estado forte puxando uma sociedade
civil fraca.
O novo Presidente do Brasil terá condições especiais
para imprimir as mudanças requeridas, seja pela maior
plasticidade política e social que a profunda crise conjuntural constrói, seja pela base de legitimidade dada
pelas eleições diretas num cenário democrático.
Um programa econômico para o Brasil, a partir desta
base metodológica, compreenderá três vetores: o processo de estabilização, a desobstruçãO' do desenvolvimento e a integração regional.
O processo de estabilização: a inflação brasileira caminha para o descontrole, o que inibe soluções inusuais.
As medidas ·deverão ser concentradas no tempo para
uma expectativa de deflação rápida. Compreendem
quatro segmentos. Uma política fiscal de caráter inicialmente financeiro, que centralize todos os caixas do governo e produza superávit primário imediato, sustentável por pelo menos quinze meses, suficiente para cobrir os juros da dívida pública interna. As condições
atuais de rolagem da dívida interna impõem a negociação de seus prazos e tipo de financiamento como estabilizador. Este é o interesse do Governo, dos credores
e bancadores, dado que o "desembarque" precipitado
não produziria ganhadores. Seria oferecido um cardápio
de garantias para títulos finais longos: troca por tributos,
ações de estatais, lastro cambial, conversão e alternativas de atualização monetária. O superávit primário
sinalizaria que o Governo quer negociar, mas com energia. Uma política monetária com expansão inicial zero,
de M-4, c com controle fino da dosagem da- monetização, até um quadro de estabilização da moeda e a
troca, no final, de seu padrão. No período de estabilização monetária viriam as correções do câmbio e dos
preços públicos. Uma política cambial, que flexibilize
e expanda o comércio exterior e que comece, com cobertura suficiente de reservas de divisas, para que o
câmbio já corrigido parametrize a estabilização. Adívida externa é principalmente um problema de travessia,
até que os fluxos normalizados flexibilizem os pagamentos. Neste sentido, é fundamental a redução inicial
dos desembolsos, desescravizados da prime c da Iibor,
apontando para um nível semelhante a cerca de 15%
das exportações. Como o problema básico é de fluxo,
até a normalização das relações com o exterior, num
ambiente de economia aberta, o cardãpio de opções
para negociação deve ter isso em mente. Finalmente,
uma pinítica d~ defesa do emprego, para minimizar
o custo social da estabilização. Aqui, pensamos, além
da priorização do gasto público com aquele fim, em
algum tipo de seguro desemprego direto, pago pelo
empregador, por tt'es meses, a partir do mês quatro
do desemprego, igual ao salário do cargo.
A Desobstrução do desenvolvimento; a maior resistência a qualquer mudança dos padrões atuais da economia brasileira encontra-se naquelas elites cartoriais do
empresariado, que insistem em manter o Estado privatizado. Os mecanismos usados são variados e complexos:
reserva inorgânica de mercado, fundos orçamentários,
incentivos e subsídios, recursos vinculados, sistema de
fornecimento às empresas públicas, cOÍ'porativismos,
ações preferenciais, CDI, CIP, institutos de produtos
primários, etc. Esta é a tarefa política mais complexa
e que deve ser incorporada ao processo de estabilização
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para vencer resistências: enxugar o Estado e reconstruí-lo como coisa pública e enxugar o setor privado,
no sentido de expô-lo ao mercado, ao risco e à concorrência. Além da reforma do Estado e da submissão
do setor privado à concorrência, outras questões devem
vir priorizadas. Entre elas destacaríamos pela urgência:
a desconcentração espacial do crescimento, o que passa
pela revisão dos critérios de alocação industrial e pelas
reformas agrária e urbana; a democratização do capital
e da propriedade; o investimento público prioritário
em educação integrada (o que incorpora saúdc), ciência
e tecnologia; a profissionalização do .setor público e
a desregu~ntação, em especial em direção ao cidadão e à pequena atividade econômica.
A Integração regional: a desigualdade regional no
Brasil tem recebido um tratamento do tipo enclave,
que termina por reforçar a desintegração. Neste sentido, entendemos que uma questão pouco e mal abordada
tem sido a estratégia dos investimentos em infra-estrutura. A sua lógica é concentradora em relação ao
Sudeste. Neste momento a infra-estrutura brasileira encontra-se em processo de deterioração e estrangulamento. De um nível histórico no entorno de 7% do
PIB, estamos chegando a praticamente 2% do PIB.
A retomada dos níveis anteriores terá de observar maior
flexibilidade nas decisões para ganhar a máxima aceleração.
Paralelamente, sua lógica de retomada deve objetivar
a integração das regiões menos desenvolvidas. Através
da repriorização dos investimentos em infra-estrutura
(energia, transporte, comunicações, saneamento), e a
partir da lógica das regiões menos desenvolvidas, é que
os estrangulamentos devem .scr superados, abrindo espaços para a dinamização privilegiada daquelas áreas.
Neste sentido o setor de transportes é exemplar.
Como conclusão, os indicadores sociais do Brasil são
tristemente conhecidos. Os sacrifícios podem ser feitos
por todos aqueles que têm o que sacrificar. Não é o
caso de grande parte da popula9iio brasileira: a esta
tem restado, com sorte, viver. Tem faltado às elites
econômicas que atuam no Brasil sensibilidade e visão
histórica.
Nosso parâmetro é uma economia de mercado, dcmocrática e aberta. É a paz. Mas a vida não pode mais
esperar. Por isto os democratas brasileiros contam com
a transigência de todo;, mas estão prontos para ousar.
Não é simples desenvolver uma campanha eleitoral
programática e propositiva num País onde 26% da população maior de cinco anos é de analfabetos, número
que sobe no Nordeste brasileiro para 45%, segundo
o ffiGE-1987. Do universo de eleitores brasileiros, praticamente 80% têm até o primeiro grau de instrução.
Desta forma, o discurso não pode prescindir de símbolos e deve falar à emoção e à vida. O discurso racional, numa circunstãncia dessas, fica para audiências específicas. Se, neste caso, chegando à razão. conseguirmos também chegar ao coração, teremos, num quadro
de barmonia e entendimento, ajudado a acelerar o desenvolvimento de nosso País e a rcsgatar esta fantástica
dívida social que penaliza o povo brasileiro.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Prcsidente, Sr" e Srs. Deputados, apresentei à Casa projeto de lei que tem por
objetivo criar, em todo o território nacional, Delegacias
Especiais de Atendimento à Mulher - DEAMS, e dar
outras providêneias.
Entre várias reivindicações das mulheres está esta,
eis que a violência e a impunidade dos seus agressores
advêm menos da ineficácia dos órgãos policiais e instâncias judiciais e mais dos preconceitos dos que as agridem
e dos que por lei deveriam protegê-las.
E o reconhecimento desses direitos estende-se não
somente às que são vítimas, mas também àquelas que,
incidindo na criminalidade, estejam encarceradas. É
preciso defendê-las da dupla punição: da ótica vesga
do crime duplo por ser crime cometido por uma mulher.
Crime tem de ser crime independente de sexo, condição
sociale status econômico-financeiro do respectivo agente.
No Rio de Janeiro existe uma única Delegacia Especial, tendo à frente a única delegada existente no quadro
policial. Esta é uma das grandes deficiências do Estado.
Em Niterói existe também uma Deam, que funciona
em precárias instalações, com poucos recursos. É diri-
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gida por um homem (não há mulheres delegadas, à
exceção da titular da Delegacia do Rio de Janeiro).
Ainda existem outras experiências pioneiras, fruto
de grande esforço e dedicação de grupos feministas em
Pernambuco, em Recife, que também prestam relevantes serviços à comunidade feminina.
A Deam tem uma existência ainda incipiente no quadro da organização policial, gera muita polêmica e en~enta enormes dificuldades de toda espécie para sua
IUlplantação, funcionamento e aceitação não s6 no meio
policial, mas nos diversos segmentos da sociedadc preconceituosa e discriminatória. Tudo isso obstacula e
emperra o processo de implantação das Deams nos centros urbanos.
A prática e a convivência do dia-a-dia vê~ de~ons
trando inequivocamente que essas delegaCIaS tem de
contar com um abrigo, casa de recolhimento ou como
q,ueiram chamar, para recolher e receber as mulheres
espancadas, violentadas, a maioria de baixa renda, que
procuram os serviços especializados. Funcionanam essas casas como unidades dc apoio e proteção. O que
fazer com essas mulheres que buscam a intervenção
e proteção do órgão policial? Apenas registrar a queixa;
instaurar processo, se for O caso, e mandá-las de volta
para serem novamente espancadas e até assassinadas?
A esta altura, há a agravante de queixa formulada contraos seus agressores, e o medo disso leva muitas mulh~
rés a silenciar seus sofrimentos e permanecer na condIção servil, submissa, com med.o justificado do pior.
Sr. Presidente, a Delegacia Especial de Mulheres deverá dispor de profissionais habilitados nas áreas de
orientação psicol6gica e assistência social e jurídica.
Os profissionais atuariam na delegacia no atendimento preliminar - queixa e posterior instal!ração e desenvolvimento do processo e, também, nos abrigos para
onde fossem encaminhadas as desvalidas que não tiverem para onde "voltar". Indispensável restaurar o equilíbrio psicológico da mulher violentada por qualquer
forma. Os motivos conscientes e inconscientes e as causas e efeitos adjacentes e subjacentes da situação vivenciada precisam ser analisados, bem como conflitos, desvios dc conduta, projeção de complexos, introjeção de
culpas, com o fortalecimento do ego da vítima, tão
necessário para enfrentar todos os procedimento jurídicos; cautelares e corretivos, familiares, com adoção do
comportamento condizente com a situação. Não se trata
de condicionamento. mas de ori~tação e fortalecimento psicolólticos.
Essa aSSIstência não deverá cin~ir-se apenas ao atendimento nas delegacias e encaminhamento, quando for
o caso, a outras instâncias ou unidades. Deverá desdobrar-se com a presença do ministério público e da assistência judiciária em todas as fases requeridas, com procedimentosinovadores, cabendo destaque também para
o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística
na elaboração de peças adequadas para produção de
provas relativas aos crimes cometidos. Seria necessário
um setor especializado, com profissionais com treinamento adequado para cxames periciais nos casos de
crime contra a mulher, aptos a compreender o trauma
conseqüente à violência sexual e doméstica.
A Delegacia Especial de Mulheres deverá dispor dos
meios próprios habituais para efetuar diligências. instaurar processo etc, mas não deverá dispor de serviços
de carceragem, devendo trabalhar em estrita conexão
com as demais delegacias que dispõem deste tipo de
serviço, e certos serviços da PM, notadamente os de
patrulha.
Os quadros das Delegacias Especiais deverão ser
compostos por policiais do sexo feminino, tendo em
vista a natureza dos crimes ali denunciados - estupros,
agressões sexuais, sevícias e espancamentos no lar. O
pessoal deverá ser especialmente formado, habilitado
e treinado, pois lidará com o pudor. o medo, a culpa,
o constangimento, componentes psicológicos dos mais
delicados e complexos. Somente um corpo de mulheres
solidárias, aptas e que tenham boa visão desses problemas poderá desempenhar bons serviços nas Deams.
Por meio desse projeto de criação de Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher, somamos esforços
na luta das mulheres contra a violência, pelo estabelecimento de igualdade de direitos e por uma sociedade
democrática.
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O SR. WILSON CAMPOS (PMDB -PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -SI. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, esse Governo, que se tem caracterizado por ações
improvisadas, indeíinições e falta da adoção de critérios
na seleção de prioridades. comete mais um desatino
ao editar a Medida Provisória n" 80, de 18 de agosto
,último.
~
Sr. Presidente, no final de uma administração marcada pelos desacertos, a medida que dispõe sobre a
doação e venda de bens imóveis da União e de entidades
<;la Administração Federal indireta representa um gesto
demagógico. um ato de puro protecionismo, porque
envolve o acobertamento de interesses de privilegiados
que manobraram, no· crepúsculo do sarneysismo. para
ocuparem imóveis de seu interesse na Capital da Repúhlica.
Sr. Presidente, sabedoras da decisão governamental,
muitas pessoas largaram casas que não podiam ser vendidas e apartamentos funcionai~ de menor valor e transíeriram-se para imóveis melhores, a fim dc assegurar
a compra agora prometida. Quantos serão os eleitos
que, em face da premência do tempo, terão atendido
todos os critérios. desde a avaliação· até contratação
do processo de venda? Por que esta medida, anunciada
desde o começo do Governo Sarney, somente agora,
no apagar das luzes, de afogadilho, se faz presente?
Tenta-se mais uma vez, confundir a opinião pública.
É uma farsa, uma imoralidade que se quer perpetrar
contra mais de 100 milhões de brasileiros, para prestigiar apaniguados e pequenos grupos de privilegiados.
tendo em vista que esses imóveis, ditos funcionais. estão
sendo ocupados com o pagamento mensal de quantias
irrisórias.
O certo seria a realização de leilões públicos. pelo
preço real de mercado, dando-se ao ocupante do imóvel, há no mínimo dois anos, bonificação de até 20%.
Não devemos proteger aqueles que participaram dessc
govemo.
Não entendemos, pois, por mais respeito que nos
mereçam os que opinaram favoravelmente à venda, que
tenham tido isenção de ânimo para assim proceder.
Melhor seria que se criasse uma Comissão, constituída
por membros do Poder Legislativo (Câmara e Senado l,
do Poder Executivo e do Podcr Judicário, para que.
em um prazo de 180 dias, apresentasse plano para a
venda desses imóveis, sem protecionismo.
Dessa forma, cumpre aos homens públicos, com responsabilidade perante o Povo Brasileiro, analisar em
profundidade as razões que levaram este Governo a
decidir pela doação e venda dos imóveis funcionais
quando melancolicamente arruma as malas e faz despedidas.
Assunto dos mais badalados no começo da transição
democrática, a venda dos imóveis funcionais fez crescer
no seio do Governo a voracidade pelas vantagens que
poderiam ser auferidas por quem ficaria com o controle
dessa incrível máquina de criar benesses.
Centenas de funcionários ficaram em seus postos,
a contragosto, lutando na Justiça, retardando suas aposentadorias, ou aposentando-se, mais permanecendo
nos im6veis funcionais, na expectativa de comprá-los.
Projetos de leiforam preparados, dlsctitido~, encaminhados ao Palácio e engavetados. Por que? E possível
que não atendessem a todas as finalidades ou que, se
realizados no meio do mandato, não rendessem os dividendos de promover demagogicamente o combalido
Governo que aí está.
Sr. Presidente, Sr" e Srs Deputados, não nos opomos
à Medida pelo simples fato de sermos contra ela, mas
pela sua inoportunidade. Estamos a pouco mais de dois
meses de uma eleição presidencial. e os destinos do
nosso País mudarão inexoravelmente. Por que não esperar o Novo Presidente, para dentro de novo contexto
de governo, em consonância com outra estratégia de
trabalho, dar-se o tratamento e a solução que o assunto
merece.
Apresentamos ao Sr. Presidente da República a sugestão de vender casas do Lago Sul, Lago Norte, mansões e outras edificações de luxo que o Governo possui.
Acreditamos que. mesmo com todo o empenho, ate
o final do atual Governo, nem essas poucas alienações
serão concretizadas. Por que transferir essa bomba de
efeito retardado ao Novo Governante?
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Quando a primeira versão da Medida chegou a esta
Casa, nos posicionamos junto à mesa contra a alienação
dos imóveis residenciais dos Deputados, dado o caráter
transitório dos nossos mandatos e dificuldades crescentes, em BrasI1ia, de acomodações.
Graças a Deus, a nova medida salvaguardou a honra
do Poder Legislativo, que não se acha incluído em tão
repugnante transação. Conclamamos Deputados e Senadores a votarem contra a Medida Provisória n 80
"
que, se aprovada, enxovalhará o nome desta Casa,
criando no Brasil um verdadeiro mar de lama.
Como representantes do Povo, é nosso dever defendermos, acima de tudo, o interesse comum. Não defendemos privilégios, mas queremos implantar a moralidade neste País distante dos anseios da sociedade, .que
espera que façamos justiça, derrotando essa famigerada
Medida Provisória.
Sr. Presidente, buscando manter a coerência que semprc pautou nossa atividade parlamentar, posicionamonos contra a aprovação da Medida Provisória n" 80.
Termino. conclamando os prezados companheiros a
derrotarem. na hora em que nos for apresentada, a
lffioralidade que é a Medida Provisória n' 80, feita na
calada da noite para ser aprovada nesta Casa e enlamear
nome dos seus componentes.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex
será atendido. nos termos regimentais.
O SR. VICTOR FONTANA (PFL - SC. Sem revisã,
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'; e Srs. Deputados,
minha cidade. Concórdia, em Santa Catarina. sofreu,
nos últimos dias, em conseqüência de um terrível vendaval. prejuízos estimados em cinco milhões de cruzados
novos. A população local está preocupada e apreensiva,
e os menos aquinhoados encontram-se em situação bastante difícil.
De acordo com informações que recebi, cento e oitenta e quatro casas foram destruídas. dezoito estabelecimentos comerciais e industriais sofreram grandes abalos, a paróquia. vários prédios de apartamentos e dezenas de escolas também foram atingidas. Vale ainda ressaltar que a agricultura ficou bastante prejudicada e
até as pequenas escolas do interior do Município estão
sem condições de funcionamento.
Portanto, ao me solidarizar com a população de Concórdia, peço às autoridades competentes. de maneira
especial à Defesa Civil, que prestem os devidos socorros
aos necessitados daquela cidade.
Durante o discurso do Sr. Victor Fontana o Sr.
Inocêncio Oliveir(l, 1" Vice-Presidente deixa a cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr. Ruberval
Pilotto, 4' Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto) - Concedo
a palavra ao Sr. Jorge Uequed.
O SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
levei hoje ao Ministro da Previdência Social, por meio
de correspondência, um alerta sobre a caótica situação
em que se encontram os trabalhadores que necessitam
de recorrer ao INPS. Quando o trabalhador, em conseqüência de acidente do trabalho, requer o benefício
correspondente para que possa sobreviver, enfrenta um
atraso de 60, Wl ou até 120 dias, da data da entrega
do requerimento até o pagamento.
O mesmo problema está ocorrendo com as aposentadorias. Trabalhadores estão ficando até 120 dias sem
receber seus proventos ou benefícios.
Não é possível que, na época da informática, em
que o computador acelerou o relacionamento dos processos no serviço público e o sistema bancárib brasileiro
atingiu uma eficiência elogiável por todos os que dele
necessitam, o trabalhador que precisa da Previdência
Social tenha de esperar 120 dias até o recebimento do
primeiro pagamento.
Enviei hoje ao Presidente do INPS e ao Ministério
da Previdência e Assistência Social documento do trabalhador Ari José' Eitelvam. o qual, há noventa dias sem
receber seus benefícios, passou a vender os móveis da
casa para sobreviver. Em razão da burocracia c da incompetência gerencial do INPS não se encontra qualquer solução para esses pequenos problemas do encaminhamento de direito e de recebimento que, em situação
normal, deveria levar de dez a quinze dias no máximo..
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o meu alerta se faz necessário porque a Previdência
está jogaodo fora milhões e milhões de cruzados destinados à publicidade de uma eficiência que não existe.
cnquanto os trabalhadores chegam a ficar quatro meses
sem receber seus benefícios, passando fome, por culpa
da incompetência gerencial e da inobservância dos prazos estabelecidos na Lei Orgânica da Previdência Social.
Quero alertar o Ministro da Previdência e Asssis.tência Social para a situação insustentável e catastrófica
a que está sujeito o trabalhador, que fica até 120 dias
sem receber o que lhe é de direito, tendo de vender
os móveis de sua casa, porque a Previdência Social
não cumpre os prazos e não paga o que lhe é devido.
Durante o discurso do Sr. Jorge Uequed o Sr.
Ruberval Pilotto, 4' Secretário deixa a eadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Campos, 2' Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Sr. Jones Santos Neves.
O SR. JONES SANTOS NEVES (PL - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados. No início dos anos sessenta, o sonho de
desenvolvimento movimentava todas as engrenagens da
região latino-americana.
Em 1961, realizou-se uma importante reunião de
Chanceleres em Punta Del Este, que assentou as bases
da integração regional, cujo' instrumento foi a Aliança
para o Progresso, contrapartida Kennediana para aqueles anos dourados.
Naquele mesmo ano, os Ministros do Trabalho dr
região latino-americana se reuniram em Bueno Ayres.
Estavam presentes os assessores das poucas instituições
de formação profissional existentes no continente. mas
ali nasceu a idéia da criação de um organismo de integração regional no campo da formação profissional.
Nascia assim o Cinterfor - Centro Interamerieano
de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional, que foi oficialmente instalado em 1964, como
agência especializada da OIT - Organização Internacional do Trabalho, com a finalidade de impulsionar
e coordenar os esforços das instituições e organismos
dedicados à formação profissional na região latino-americana.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, agora, em 1989, o
Cinterfor comemora portanto seus 25 anos de contínua
e ininterrupta atividade, e tal efeméride não pode deixar.
de ser registrada nos Anais desta Casa.
Para comemoração do evento e sob o patrocínio internacional da OIT - e nacional do Senai c do Senac
- está sendo realizado em Salvador da Bahia, durante
esta semana, a XXVI Reunião da Comissão Técnica
do Cinterfor. Tivemos oportunidade de comparecer à
sessão de abertura desse importante conclave, apresentando aos presentes nosso depoimento sobre o papel
do empresário na formação profissional no Brasil. Conforme é do conhecimento dos Srs. Deputados. a tarefa
da formação profissional dos trabalhadores está entregue, preponderadamente, em nosso País, às instituições
mantidas, dirigidas e administradas pelos empresários,
através do Senai e do Senac, que há mais de 40 anos
vêm acumulando extraordinário acervo de realizações
c de importantes saltos neste campo da ação edúcacional.
Com enorme honra para estas entidades - c para
o Cinterfor - compareceu à mesma sessão inaugural
e permanece ainda no Brasil, em contato com as autoridades de Governo, as instituições de ensino e as representativas de trabalhadores e empregadores, o Sr. Michel Hansenne, Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho.
Seu pronunciamento. naquela reunião, transcende as
fronteiras da formação profissional no âmbito latino-americano e constitui lição extraordinária do relevante
tema do intercâmbio educacional entre os povos.
Eis porque solicitamos, Sr. Presidente, a sua transcrição integral nos Anais desta Casa de leis.
É um depoimento importante, em que são analisados,
em profundidade e sobre o pano de fundo da formação
profissional, desde os problemas internacionais do em- prego, passando pelo equilíbrio entre a formação e a
demanda de mercado, pelo estudo dos limites impostos
pela formação dentro da empresa, pejo bahmceamento
entre as empresas e o Estado na ação educacional, até
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locar a importante tecla, de enorme atualidade, da atenção para a formação profissional voltada para o setor
informal.
Ao reiterar o pedido de transcrição, na íntegra, do
importantíssimo pronunciamento do Sr. Hansennc, julgo relevante encerrar estas minhas palavras com uma
expressiva citação retirada desse pronunciamento c
abordando este último e relevante tópico da economia
informal:
"Portanto, mesmo nos países mais industrializados do continente, o setor informal é o único
setor em expansão em grande parte das regiões.
Adotar sobre este tema uma posição conservadora
poderia ser portanto um erro político e isto seria
contestável do ponto de vista social e moral. A
sociedade não pode se permitir de privar de formação aqueles que tenham sido impedidos pela sorte
de alcançar os setores organizados ou que tenham
sido lançados ao fundo da escala sociaL
Este qu~dro significa que a formação tradicional
deverá evoluir, para se adaptar às necessidades dos
pequenos empresários. recebendo apoio financeiro
, e conselhos técnicos e de gestão. n
E esta, certamente, Sr. Presidente, .uma grande lição
de futuro no importante campo de formação profis·
sional, tão necessitada de uma visão nova, que venha
a reformular a desfavorável situação atual brasileira.
Muito obrigado.
Pronunciamento do Sr. Michel Hansenne, Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho.

Comissão Técnica do Cinterfor
Bahia, setembro de 1989
É para mim uma grande oportunidade participar de
um acontecimento memorável: o 25' aniversário do Cinterfor, que hoje aqui reúne os eminentes responsáveis
pelas instituições de formação profissional da Ámeriea
Latina e do Caribe.
É taplbém um prazer Rara todos nós reunir-nos no
Brasil. País cujo calor humano e hospitalidade são tradições, em especial nesta cidade de Salvador da Bahia,
cujo beleza nos convida a descobri-Ia c a partilhar com
habitantes a doçura de nela vive!
Vindo pela primeira vez à Ámerieá do Sul, devo confessar que me senti, na minha chegada ao aeroporto,
ontem, de manhã cedo, um pouco de Pedro Álvares
Cabral, pois, cOlILalgumas centenas de quilômetros de
distância, ambos entramos neste continente pela mesma
porta: a Bahia, primeiro cantinho de cultura do Brasil.
onde a Europa. a América e a África se encontram
e vivem em harmonia.
Entretanto, como os Senhores suspeitam, há várias
diferenças entre mim e Pedro Álvares Cabral. Uma
delas é que, à procura de um caminho para as Índias,
ele chegou aqui por acaso, enquanto que eu, movido
por um profundo desejo de conhecer a América Latina,
náo hesitei um s6 momento em aceitar o convite do
Governo do Brasil a fim de dar meus primeiros passos
nó continente dos Senhores em territ6rio brasileiro.
Portanto, gostaria de aproveitar este momento para
agradecer ao Governo do Brasil, bem como a duas
de suas instituições de formação profissional, o Senai
e o Senae, por terem mais uma vez manifestado sua'
generosidade e concordo em acolher esta reunião do
Cinterfor.
Pelo menos dois motivos tornam este aniversário do
Cinterfor um evento importante para todos nós. Primeiro é que os latino-americanos têm toda a razão de orgulhar-se de seus sistemas de formação, cujos dirigentes
têm a seu crédito a mais bela vitória que o mundo
em desenvolvimento conhece nesse campo. As instituições que os Senhores representam são pr-ova viva de
que não há necessidade de pertencer ao grupo restrito
das nações ricas para possuir instituições de formação
de alto nível.
Inúmeras vezes a OIT as citou como exemplo para
mostrar às outras nações como se pode elaborar e põr
em prática eficazmente bons programas de formação.
Ela adotou, mesmo, determinadas idéias nascidas na
América Latina, para aplicá-Ias em outros locais.
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A segunda razão para nos rejubilarmos com este aniversário é que o Cinterfor, hoje com 25 anos de existência, é também um exemplo de juventude, saúde e vigor.
Uma das grandes forças das instituições de formação
dos Senhores é que elas não cessam de confrontar suas
experiéncias e de inspirar-se reciprocamente, partilha
que não poderia ocorrer sem o Cinterfor. Na verdade,
é ele o motor dessas permutas praticadas e aprofundadas. E as centenas de contatos, de maior ou menor
porte, que os Senhores mantêm diretamente demonstram de forma concreta que ele soube criar laços funcionais e duráveis entre os Senhores.
A OIT sempre deu justo valor ao modelo de trocas
criado pelo Cinte~for, a tal.ponto que fundou instituições análogas na Asia e na Africa. E talvez os surpreenda saber que a fórmula foi agora repetida na Europa,
onde várias instituições de formação, no Leste e no
Oeste, com a ajuda da OIT, acabam de constituir-se
em grupo para trocar experiências e organizar uma cooperação mútua.
Infelizmente, o que tenho a dizer aos Senhores não
é tão reconfortante. Foi com inquietação qüe, em Genebra, acompanhamos a evolução da crise cconômica com
que se defrontam os Países em desenvolvimento e que
não poupou os Países da América Latina nem a região
do Caribe.
Como era de esperar, essa crise econômica provocou
sobre os sistemas de formação da América Latina repercussões desfavoráveis cujas dimensões não é difícil ava~r.
A estagnação econômica teve como conseqüência evidente um corte no financiamento dos programas de
formação, pois a diminuição das rendas dos trabalhadores reduz as receitas da maior parte dos sistemas,
que são financiados por uma taxa sobre a massa salarial.
Em bom número de casos, ao bloquear as despesas
com formação ou ao impor-lhes um teto, alguns governos destinaram a outros fins considerados mais' urgentes
uma parte dos recursos reservados, em princípio, para
aquelas despesas.
Em certos Países, ao contrário, é o orçamento comum
do Estado que fornece as verbas destinadas à formação.
Na medida em que se exerce uma grande pressão no
sentido da diminuição das despesas públicas, eram inevitáveis as reduções de créditos, e estas provavelmente
foram ainda piores do que nos Países onde a formação
é financiada por uma taxa sobre os salários.
Entretanto, nem tudo' é negativo. À semelhança de
outras regiões do mundo, o fato de se poder contar
com um financiamento seguro e fácil (graças às taxas
sobre os salários), bem como com um mercado ávido
de absorver a mão-de-obra por elas formadas, por vezes
começou a constituir-se em fonte de auto-satisfação e
de esclerose administrativa. A estabilidade dos efetivos,
inicialmente necessária para assegurar certa continuidade. de ação e abrir uma perspectiva de longa duração,
ameaçava gerar conservadorismo e burlicratização.
A crise abalou duramente os hábitos estabelecidos,
e o vento da mudança sopra em boa direção.
A longa tradição dc seriedade, a compet~ncia e a
qualidade dos quadros das instituições de formação profissionallhes foram de grande utilidade, pois elas reencontram hoje toda a criatividade que foi sua força nos
seus primeiros tempos.
A solidariedade entre as instituições de formação reforçou-se e sua cooperação horizontal desenvolveu-se.
Além do papel aglutinador desempenhado pelo Cinterfor nesse sentido, tal evolução interna foi marcada
pelo surgimento de sistemas sub-regionais que atendem
às necessidades particulares de tal ou qual grupo de
países. De um acordo entre a OIT e o Governo de
Costa Rica nasceu o Intafop (Centro Regional de Formação na América Central). Os países do Caribe, entre
si, criaram também seu centro regional de formação,
o catvet, que tem atribuições semelhantes. Desde que
seja mantida a desejada harmonia entre esses programas e o Cinterfor, eles representarão um progresso
digno de encômios.
A OIt orgulha-se de verificar que as instituições para
cuja criação e dcsenvolvimento contribuiu comprovam,
uma vez mais, a criatividade e o dinamismo na luta
contra a estagnação e contra um conservadorismo debilitante. Felicitamos essas instituições por sua energia
e sua capacidade de iniciativa.
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As instituições de formação da América Latina e do
Caribe confrontam-se igualmente com os grandes problemas que tanto ocorrcm aqui como em outros lugares.
O primeiro problema é o do emprego.
Mais do que antigamente, os Senhores precisam atentar para os possíveis encaminhamentos dos estagiários.
A política de formação deve ser parte integrante de
uma política planejada de empregos. Para boa finalidade dcstc prop6sito, o tipo de formação oferecida deve
corresponder às nccessidades do mercado de trabalho
no setor organizado e às possibilidades crescentes previsíveis de emprego no selor informal. Ao proporcionar
uma formação que leve a um emprego remunerador,
e não a qualificações não-utilizáveis no mercado de trabalho, os Senhores contrib~irão para red\Wir o custo
social das políticas de adaptação. Que o sucesso dos
Senhores seja avaliado, portanto, conforme a proporção de pessoas que encontrarão trabalho lucrativo dentre todos os trabalhadorés que houverdes formado!
O fato de ser tão difícil garantir um bom entrosamento entre a formação e a demanda do mercado indica
que os empregadores deveriam participar mais da concepção do esforço de formação e da colocação em atividade. Eles dispõem na verdade, dos meios mais corretos
de conseguir que toda formação oferecida corrcsponda
a uma necessidade bem definida. Convido os Senhores,
pois, insistentemente, a se orientarem nesse sentido.
. A experiência mostra, porém, que a formação na
empresa tem seus limites. Mesmo os países industriais
que se ap6iam principalmente na formação organizada
pelo empregador compreenderam que uma grande empresa não se anima absolutamente a engajar-se em atividades de formação de longa duração ou de caráter te6rico, uma vez que ela corre sério risco de perdcr, em
seguida, o trabalhador assim formado. Há perigo, pois,
de que a formação na empresa seja muito superficial,
muito rápida ou muito irregular.
Para evitar esse obstáculo, melhor seria que as empresas e instituições públicas dividissem o esforço de forma- .
ção e levassem a efeito, a nível setorial, programas
que se complementassem mutuaménte. Encontrar o justo equihbrio neste particular é tarefa difícil e prolongada, na qual as considerações práticas devem ter precedência sobre o dogmatismo e as soluções estereotipadas.
Ainda a propó~ito deste justo equilíbrio a ser encontrado entre o papel da empresa e o do Estado, permiti-me lembrar aos Senhores que as organizações de empregadores podem defender posições e princípios inspirados em pontos de vista mais amplos e menos baseados
no imediatismo do que os das empresas. Elas comprovaram sua utilidade para treinar os formandos nas necessidades do ramo, sabendo situar-se conforme as necessidade particulares das diversas empresas, que podem não coincidir com os interesses sociais ou econômicos gerais.
Certos países da América Latina e do Caribe tiveràm
grande lucro com essa participação ativa dãs organizações de empregadores. Tal participação, porém, é
ainda limitada a alguns casos. Haveria, também, todo
o interesse no fortalecimento do papel tios empregadores e de suas organizações, a esse respeito.
A segunda tarefa deucaClã quc i.ncumbe aos Senhores
é reorientar seus esforços até agora concentrados na
formação para profissões na indústria e no comércio.
Atualmente, será necessário simultaneamente subir
e descer na escala das ocupações: descer em direção
às numerosas profissões simples do setor informal e
subir rumo às profissões sofisticadas e complexas ligadas
às novas tecnologias.
. No que conceme às profissões mais simples, será bom
reorientar esforços das grandes empresas em direção
às pequenas, e do setor moderno para o setor informal.
Na verdade, a absorção de mão-de-obra pelo setor modcrno é lenta, e numerosas medidas de adaptação favorecem o trabalho independente e o desenvolvimento.
das pequenas empresas.
Queira-se ou não expansão do setor informal e a
estagnação dos mercados modernos São uma realidade
de nossa época.
Conseqüentemente, de'um modo ou de outro, devemos reconhecer que já não podemos continuar a formar,
ainda e se!]1pre, tr~balhadores já engajados no setor
moderno. E preciso encarar de frénte o espinhoso problema da formação para o selor informal.

Infelizmente, na América Latina são muito raras as
instituições realmente interessadas nesse aspecto. Determinados sistemas de formação provêm as necessidades da grande indústria c são inteiramente absorvidos
Eela modernização e a introdução de t~nicas de ponta.
E fácil, pois, compreender que o setor informal não
seja uma prioridade absoluta. Entretanto, mesmo nos
países mais industrializados do continente, esse é o único setor em expansão em grandc parte das regiõcs.
Adotar uma posição conservadora quanto a este assunto
poderia constituir, portanto, um erro político, e, além
disso, tal atitude seria contestável dos pontos de vista
social e moral. A sociedade não pode permitir-se privar
de formação aqueles que foram impeditlos pela sorte
de ter acesso aos setores organizados ou quc foram
atirados ao fundo da escala social.
Resta a questão de saber como agir. Há muitas possibilidades quc cada país pode explorar para detectai
aquela que mais lhe convém.
Por longo tempo os sistemas de formação na América
Latina basearam seus esforços nas necessidades das médias e grandes empresas. Importa agora que essas instituições se voltem progressivamente para as pequenas,
em especial as 'microempresas. Isso significa que a formação tradicional deverá evoluir e adaptar-se às necessidadés dos pe.quenos empresários, fornecendo apoio
financeiro e conselhos técnicos e de gestão.
O setor informal necessita de fórmulas,inovadoras.
A demanda de qualificações e os meios de determinar
as necessidades de formação já não são os mesmos.
A experiência.recente mostra que esse esforço de adaptação inclui também colaboração entre as instituições
dos Senhores e as organizações não governamentais
que operam na base.
Há pouco, dizia eu da necessidade de subir na escala
das ocupações, e isso me leva ao terceiro elemento
da formação na América Latina e no Caribe.
As medidas de adaptação enfatizam invariavelmente
a promoção de exportações e, para certos países, a
doação de tecnolpgias novas, talvez como prioridade.
Obeservamos, além disso, cada v~ mais, que a revolução científica e tecnológica já não conhece fronteiras.
É necessário ainda dcdicar especial atenção às indústrias que utilizam tecnologias novas, bem como aos setores que se ocupam da exportação. Esses ramos requerem formação muito específica e da mais alta qualidade:
de um lado, o funcionamento e a manutenção de materiais modernos cxigem, em geral, competência muito
mais abrangente do que anteriormente; dc outro lado,
com a internacionalização dos mercados, os setores de
exportação são submetidos a uma feroz concorrência,
e a formação deve ser sua melhor aliada.
Neste campo, alguns estabelecimentos de formação
na América Latina e no Caribe tiveram um bom começo. Muitas já ofcrccem qualificações de alto nível, associando atividades práticas a um s6lido ensino teórico.
O essencial é que esses programas sejam concretos e
adaptados às necessidades do mercado de trabalho. Felizmente, muitos desses estabeleciment9s formaram,
durante anos, trabalhandores qualificados. Essa experiência lhes permite voltarem-se agora para profissões
mais complexas, que exigem nível mais elevado de ensino.
Entretanto, a mudança é ainda mais profunda do
que parece. As novas técnicas requerem um perfil profissional diferente. Estar a par de todas as filigramas
de uma profissão já não basta; é necessário também
ter sólidos conhecimentos.nos campos conexos. A velocidade do progresso técnic.o agora exige dos trabalhadores que sejam polivalentes. Ao visarem ao objetivo
da polivalência, as instituições dos Senhores facilitarão
a mobilidade profissional e preservarão os trabalhadores dos riscos de demissões devidas a reestruturações.
Também nesse caso a cooperação dos sindicat{ls, é
indispensável. Nos raros países onde os sindicato~ são
organizados por profissão, ó fim da separação erltre
qualificação pode repercutir nos acordos salariais. Além
dessas razões evidentes, há o princípio de que os traba"
lhadores colaborem ativamente com os empregadore~
na definição de exigências futuras de qúalificações.
Com a crescente complexibilidacle dã indústria manufatureira e a adoção de tecnologia de ponta pelo setot
terciário, o-papel·tr'adicional das instituições de forma. ção está agora ultrapassado. Perp3tl.mm-se, na es~ola
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e no ateliê, as rotinas de uma época encerrada, cnquanto que o mundo do trabalho passou por uma rápis:Ja
mutação.
É também indispensável estabelecer vínculos mais
estreitos com o setor de produção. Graças aos contactos
com as empresas, estudantes e instrutores assimilam
melhor a realidade do mundo do trabalho. Essa aproximação pode realizar-se de muitos modos.
A venda de serviços às empresas é um método excelente para evitar o risco de atraso tecnológico.
Controle dc qualidade, tcstes,de laboratório, fabricação de componentes são outros tf\lltos meios de atingir
a diversificação necessária. Essa tendência já se observa
ila América Latina, e me felicito por isso.
Indo mais longe, certos estabelecimentos-pilotos engajam-se no caminho da pesquisa e do desenvolvimento
industriais, criapdo protótipos e novos modelos de máquinas.
Embora alguns ainda hesitem em lançar-se e essas
átividades semicomerciais, outros delas retiram grande
lucro. Sob a pressão inicial de restrições financeiras,
muitos cstabelecimcntos da rcgião diversificaram seus
produtos, melhorando sensivelmente a qualidade e a
pertinência de seu ensino. Atualmente, obtêm receitas
notavelmente lucrativas, vantagem a não ser negligenciada em época de miséria. É preciso, porém, evitar
ir longe demais na busca de objetivos comerciais, uma
vez que há um limite a'partir do qual a forma.c;ão pode
ser prejudicada.
Permito-me dizer aqui que o trabalho de formação
,de mão-de-obra para as novas tecnologias, empreendido pelos Senhores não pode corresponder senão a
~ª-rte da§ nc.c_essidªdcs de uma sociedade moderna.
Sem um sistema educativo de boa qualidade, os Senhores são obrigado" a multiplicar esforços cujos resultados sempre serão limitados. Na base de toda sociedade moderna deve encontrar-se um sistema de educação que ofereça formação sólida e de qualidade em
todos os níveis. É importante que os Senhores lutem
pelo reconhecimento da necessidade de um bom sistema
de educação.
As fronteiras tradicionais devem transformar-se: é
vital que os si,stemas de educação, as instituições de
formação profissional e as empresas se unam para definir uma nova partilha de tarefas em matéria de formação
orientada para o emprego e novas formas eficazes de
cooperação.
Como os Senhores vêem, é um instrumento poderoso
que têm ''1as mãos. A formação, na realidade, pe~ite
ajudar homens e mulheres a se adaptarem a um amblCnte em tr!lnSform~ção. Ela. pode também promover. o
desenvolvimento econômico e reduzlI o custo soclal
da adaptação. Enfim, pode facilitar a construção de
uma sociedade eqüitativl. Orgulhamo-nos de ter desenpenhado um papel, por modesto que seja, neste empreendimento.
Faz-me particularmente feliz celebrar com os Senhores, hoje, os 25 'anos do Interfor, e posso assegurar-lhes
que o apoio da OIT jamais lhes faltará em seus esforços
de .\~abalharpelo bem-estar da Humanidade, nossa missãó c(lmum.
Sei que não prego em vão, e este pensamento me
alegra. As mudanças que se delineiam em suas intitui·
ções obrigam à admiração. O comportamento de muitos
dentre Senhores traduz um dinamismo de bom argúrio e a vontade de ultrapassar as dificuldades sofridas
pelo continente. O caminho, porém, está semeado de
armadilhas, e o avanço será lénto. Todos estamos dispostos a trazer nosso concurso aos que se dão conta
da necessidade de mudanças e estão prontos a engajar-se enste trabalho de grande fôlego.
Quando mencionei a qualidade das quadros das instituições de formação das Senhores e das numerosas ino'~ções que eles têm em seu ativo, não se tratava apenas
de um cumprimento, mas eu a faço também, IJ.Orque
deseja que suas realizações possam beneficiar a Atrica.
Uma cooperação entre a América Latina e a África
na que concerne a formação não é idéia nova para
a OlT, mas sua realizàção na escala desejada progJ;ide
muito lentamente.
A fim de acelerar esse processo, pretendo designar
uma pequena equipe encarregada de revelar os hori·
zontes mais prometedores para uma colaboração com
a África e identificar os obstáculos que impedem a troea
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entre esses dois continentes. Está previsto 'a utilização
~a estrutura do Cinterfor e de seu homólogo para a
Afril!a, o Ciadfar, para o desenvolvimento dcste projeto. E com esse intuito que o Sr. .Papa Kane, diretor
do Ciadfor, se encontra presente entre nós.

o BIT já entrou em contacto com o PNUD, que
. se manifestou pronto a atender ao nosso pedido de
financiamento para a fase de estudos. Posteriormente,
será possível submeter ao PNUD um projeto de maior
envergadura.
Conto com a ajuda dos Senhores para dar novo impulso a essa cooperação que aproximará mais esses dois
continentes.
O SR. OCTÁVIO ELíSIO (PSDB - MG.) - Sr.
Presidente, antes de iniciar o meu pronunciamento, gostaria de solicitar â Mesa que examinasse a critério de
formação da lista de inscrição. Hoje, pela manhã, às
8h, fui o terceiro a assinar o livro de presença. Não
fiz qualquer pronunciamento ontem, nem dei qualquer
texto como lido e, apesar de tudo isso, o meu nome
está colocado na segunda lista. Tenho certeza de que
isso não é devido a qualquer problema a ser debitado
à ação dessa Presidência, mas gostaria que fosse verificado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o autoritarismo e a
paternalismo de Estado caminharam juntos. Durante
o período autoritário, o Estado expandiu sua ação na
economia e se privatizou também. O grande capital
e o Estado cresceram juntos, e as empresas estatais
se transformaram em instrumcnto importante do desenvolvimento do Brasil: Petrobrás, Embratel, Eletrobrás,
Companhia Vale do Rio Doce, Siderbrás e muitas outras promoveram a desenvolvimento da tecnologia e
da engenharia nacionais e produziram, para o grande
capital, bens e serviços a preços subsidiados e de a\ta
qualidade. Foi o período do financiamento fácil, dos
grandes subsídios, do abuso das doações e dos incentivos. Recursos e bens públicos foram privatizados. Nenhum de nós tem dúvida de que a Estado entrou em
muitas áreas desnecessariamente. E, por isto, é preciso
que haja uma polítiea de privatização séria e transparente, devolvendo â iniciativa privada hotéis, gráficas,
editoras e várias indústrias.
Entretanto, a Nova República promove um verdadeiro desmonte, não do modelo utilizado, mas do setor
público, o que ainda era eficiente no Estado, ou seja,
das empresas estatais. Levaram à prática uma obra suicida de destruir e sucatear um patrimônio que qualquer
país capitalista sério faria questão de preservar.
Repito, é indispensável que o Poder Público adote
uma política séria no sentido de resguardar essas empresas, que são fundamentais ao dcsenvolvimento e crescimento da economia brasileira, tornando-as efetivamente públicas, ao lado de uma política séria de privatização. É um absurdo pensar-se em uma estratégia de
privatização como parte de um programa de emergência
para a crise econômica, coma quer o Governo Sarney,
a menos que se pretenda entregar as empresas estatais
ao capital privado sem qualquer trapalho sério de avaliação de seu património ou de concorrência pública. Por
que não se fazer a privatização abrindo o capital das
empresas â sociedade, a começar por oferecer ações
aos empregados dessas empresas? Privatização deve significar democratizar capital e não agravar concentração.
Fala-se, no momento, na privatização das indústrias
siderúrgicas. Muitas deverão ser privatizadas. Mas gostaria de colocar minha preocupação, como Parlamentar
mineiro, em relação ao que se fala hoje sobre a privatização da Usiminas, da Açominas e. da Acesita.
A Usiminas deve tei' hoje um valor atualizado do
seu ativo de 5,6 bilhões de dólares, dentro da expansão
que vai permitir-lhe produzir agora 4,5 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos.
A minha pergunta: haverá no País algum grupo privada, efetivamente nacional, quc possa assumir, no curto
'prazo, a privatização da Usiminas?
A Açominas tem o seu ativa atualizado, com a expansão que agora se processa, no valor de 4 bilhões de
dólares, para uma produção de 2 milhões de toneladas.
Como essa empresa está em expansão, não parece conveniente que passe por um processo de privatização.
'A Acesita possui um capital de 1,6 bilhão de dólares,
está subordinada ao Banco do Brasil e produz aços
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especiais, dos quais tem o monopólio, coma é o casa
do aço silício grão orientado c o aço inoxidável.
Essas são três empresas siderúrgicas da maior importânci~ para a economia minei:-a, ~om_administ~aç~~ rigorosamente sérias. A sua pnvatlzaçao pode slgmf1car
o deslocamento do monópolio para grupos privados,
ou, o que é mais grave: a desnacionalização.
Por tudo isso, Sr. Presidente, traga, neste momento,
estas preocupações com respeito à política de privatização que o Governo Federal pretende desenvolver.
Encerro lembrando que a Acesita tem hoje uma tecnologia, genuinamente nacional, de uso de carvão vegetal,
desenvolvida éom o apoio do CETEC e de UFMG,
e que poderá multiplicá-la ao parque s!derúrgico mineiro. E a Usiminas, um das maIs perfeItos exemplos de
absorção da tecnologia japonesa, é padrão empresarial,
sendo a de menor custo de produção no País, por isto
adotada cama padrão para o estabelecimento de uma
política de preços dos produtos siderúrgicos.
Era a que tinha a dizer.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, SI" c Srs. Deputados, assomo a esta tribuna para fazer dois registros
que reputo da maior importância. O primeiro deles
é para congratular-me com a FIFA, Federação Internacional de Futebol Association, pela brilhante e justa
decisão - unânime, diga-se de passagem - em favor
da CBF, que assegurou a classificação do Brasil para
a Copa do Mundo de 1990, na Itália. A decisão não
poderia ser outra, parque a seleção chilena, par intermédio do goleiro Rojas, tentou armar uma farsa, uma
jogada extracampo, que a FIFA não acatou. A Federação não engoliu a jogada espt ria da seleção chilena.
O segundo registro é para congratular-me com a CBF,
Confederação Brasileira de Futebol, nas pessoas do seu
Presidente, Dr. Ricardo Teixeira, do seu primeiro VicePresidente, Dr. Alfredo Nunes, do seu segundo VicePresidente, DI. Luiz Miguel Stevan de Oliveira, do
seu Diretor de Futebol, Eurico Miranda, do dirigente
da Comissão Técnica, Sebastião Lazaroni, do Diretor
do Departamento Médico, Dr. Lídio Toledo, e todos
os jogadores, capitaneados pelo jogador Ricardo, e de
todos os funcionárias da CBF, pela façanha extraordinária de classificar a seleção brasileira para disputar
a Copa do Mundo na Itália, em 1990.
Quando o Dr. Ricardo Teixeira e demais integrantes
da Diretoria Executiva da CBF assumiram o comando
do futebol brasileiro, desta tribuna patenteamos nossa
confiança na resgate da credibilidade da nosso futebol.
E isso realmente está ocorrendo às vistas do Brasil e
do mundo.
Deixo registrados Meus parabéns à CBF e à Seleção
os meus votos de sucesso na Copa Do Mundo, de 1990,
na Itália.
O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Sem revisão
do orador..) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
quero deixar registrado nos Anais desta Casa que, ontem, representando a Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados, o Deputado Rodrigues Palma e eu estivemos em audiência com o Sr.
Ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, acompanhados também da diretoria do Sindicato Nacional da
Indústria de Dcfensivos Animais.
Desejo comunicar â Casa que a audiência foi positiva,
pois S. Ex' o Ministw da Fazenda, depois de ouvir
os argumentos dos Deputadas e da diretoria da referido
sindicato, prometeu mandar examinar o caso de imediato ~e nos afirmou até que chegamos em boa hora,
tendo em vista que tanto o Ministério da Agricultura
como o da Fazenda estão estudando o problema, principalmente no que concerne à vacina contra a febre aftosa, pois dezesseill' laboratórios fecharam suas portas,
pela grande defasagem nos preços das vacinas no País.
Em 1987 foi assinado um convênio de controle e erradicação da febre aftosa na região do Prata, mas somente
agora, na 12a. Expointer, os Ministras da Agricultura
do Brasil, da Argentina e do Uruguai resolv.eram colocar o acordo em prática e partir para a total erradicação
da febre aftosa naquela região. No passado tivemos
problemas com a exportação de carne, em razão dos
focos de febre aftosa descobertos em todo o País.
Sabemos que estão faltando vacinas e que o Mercado
Comum Europeu exige que pela menos 80% do reba-
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nho nacional estejam vacinados. Esse·s argumentos sensibilizaramo Ministro, que vai examinar o caso, e talvez
liberar os preços das vacinas no País. Isto pelo menos
é o que espera o Sindicato Nacional da Tndústria de
Defensivos Animais, corrigindo-se assim essa grande
defasagem de 60% que está ocorrendo nos preços praticados pelas empresas do setor.
Então, trago aqui minha palavra, na certeza de que
o Sr. Ministro Mm1son da Nóbrega resolverá esse grave
problema, que está afetando nosso rebanho, hoje avaliado em 40 bilhões de dólares, com o que náo podemos
brincar.
Meu registro é mais uma eonvicção de que medidas
urgentes serão tomadas para resolver o grave problema
que cstá atingindo o setor da indústria de defensivos
animais no BrasiL

o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e
Srs. Deputados, há dias, desta tribuna, fiz um pronunciamento agradecendo ao Sr. Ministro Jader Barbalho,
da Previdência e Assistência Social, a notícia que deu
de que os proventos das aposentadorias e as pensões
seriam corrigidos conforme o mandamento Constitucional, tomando como base os índices oficiais relativos
ao do Salário Mínimo, no montante para Ó qual havia
contribuído o segurado durante a sua atividade laborativa.
Nos cálculos que estavam sendo elaborados pela Comissão encarregada das correções, a maior atenção estava sendo dada aos aposentados pelo Funrural, onde
as distorções eram bem maiores antes da vigência da
nova Carta Magna, de 5.19.88.
Segundo foi amplamente noticiado. os novos Índices
de proventos e pensões eomeçariam a vigorar a partir
do mês de setembro corrente.
Agora volto ao assunto, mesmo antes de ver consumada a promessa do Sr. Ministro, porque acabo de
receber várias cartas de mutuários da Previdência Social, umas me agradecendo a notícia. outras duvidando
da sua execução e outras ainda fazendo veemente apelo
'para que eu interceda junto àquela autoridade competente, no sentido de que não permita que seja adiada
mais uma vez, a regularização dos proventos dos aposentados e pensionistas previdenciários.
E é por isso que e)'ou aqui nesta tribuna da Cãmara
dos Depntados, hOje e agora, para lembrar a S. Ex',
o Sr. Ministro Jader Barbalho, que os aposentados e
pensionistas da Previdência Social, neste momento em
que a inflação assume posições de indiscutível poder
e de força, já estão bem próximos do desespero.
Sim, Sr. Presidente e St" e Srs. Deputados. porque
aqueles que percebem proventos inferiores ao Salário
Mínimo, já não suportam mais o estado de angústia
e desesperança em que vivem.
Reitero, portanto, minha confiança de que a promessa do Sr. Ministro Jader Barbalho seja cumprida,
para que, a partir deste mês de setemhro de 1989, sejam
corrigidas, para os valores presentes no mandamento
constitucional, todos os proventos de aposentados e
pensionistas da Previdência Social.
Era o que tinha a dizer.
Ü SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Quero
cumunicar aos Srs. Deputados que, em vista da demora
no funcionamento do placar eletrônico, há uma lista
que servirá para que S. Ex" anotem sua presença, medida essa já autorizada pera Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) a palavra ao Sr. Jayme Paliarin:

Concedo

O SR. JAYME PALIARIN (PTB -SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
na sessão extraordinária de hoje de manhã, assistimos
a um quadro úmtanto dantesco c vergonhoso. Durante
os trabalhos presididos pelo Presidente da Casa, Paes
de Andrade. notamos que S. Ex', por vir poucas vezes
a este plenário, se encontrava na Presidência sem o
cacife necessário para dirigir os trabalhos. mostrando
estar.totalmente perdido. S. Ex' colaborou grandemente com o casuísmo, quando foi aprovada a regulamentação da Lei Eleitoral n' 3.121.
É de se lamentar também que o PMDB queira corrigir, no decorrer da campanha eleitoral, um erro que
cometeu durante a elaboração da Constituição, ao for-
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çar sua bancada a votar o mandato de cinco anos para
o Presidente Sarney, contra a vontade da população
brasileira. Isso retirou ao PMDB a opção de fazer o
Presidente da República nas eleições de quinze de novembro.
Então. para corrigir esse erro tático do maior partido
do Brasil, foi criado esse casuísmo - substitutivo à
Lei n' 7.773 - para que os eleitores analfabetos tenham
de escrever. na cédula eleitoral, o nome ou o número.
e a legenda do candidato de sua preferência.
Ora, todos sabemos que no campo da Arena, hojc.
POS, a Legenda se tornou amaldiçoada. E a maldição
que caiu sobre o PDS desabou também sobre o PMDB.
A prova é que o Dr. Ulysses Guimarães. embora respeitado nesta Casa, não é amado pelo povo brasileiro.
justamente por causa desse erro clássico, cometido pelo
seu partido durante a elaboração da Constituição.

liderança é verdadeira ela é que informa às bases em
quem se deve votar. Nós. que estamos aqui na Corte
e que conhecemos o rei sentado e o cego dormindo.
temos de dirigirmos às nossas bases e informar ao eleitor
quem é quem nesse processo, e não covardementc como muita gente boa ou que se julga boa está fazendo
aqui transferir à população a responsabilidade seriíssima de uma escolha como será essa do próximo Presidente da República.
E finalmente ainda, Sr. Presidente, gostaria que ficasse registrada toda essa confusão com a cédula eleitoral.
Deve ser uma cédula em branco, eom um sinete, ou
algo que a identifique na Justiça Eleitoral e que não
possa ser grosseiramente falsificada; deve ser em branco. porque será uma eleição solteira. na qual. 5e escOlherá uma pessoa só.
Quem não souber colocar a sigla do partido. o número
do candidato ou um dos nomes - não precisa escrever
o nome completo. Mário Covas. por exemplo; basta
escrever Mário, porque só há um Mário concorrendo
à Presidência da República - esse eleitor não tcm o
direito de votar, não lhe pode ser entregue a responsabilidade de uma escolha importante como a do próximo
Presidente da República.

E, hoje, para reverter essa situação, o PMDB aconselha o povo votar na legenda, porque, mesmo que
o eleitor vote no número do candidato. por exemplo,
do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, e assinale na legenda
do PMDB, automaticamente esse voto vai para o SI'.
Ulysses Guimarães. Foi esta a arbritariedade que se
praticou hoje aqui contra os analfabetos. O PMDB ntio
vai prejudicar o SI. Collor de Mello. porque a coisa
mais fácil para esse candidato será ensinar o analfabeto
a escrever seu nome através da televisão. já que com .
uma mocdinha e um palito se escreve Collor facilmente.
Esse casuísmo, Sr. Prcsidente, é idêntico àqueles muito
usados durante o regime revoluCionário.
Finalizando. quero aproveitar a oportunidade - já
que tenho o jornal "Correio Braziliense" em minhas
mãos - para dizer que li uma entryvista de um dos
presidenciáveis à BBC. O Sr. Luiz Inácio Lula da Silva
defende a discriminação das drogas leves. isto é, defende os maeonheiros. Isso é lamentável, porque S. Ex·'
é de São Paulo, da minha terra, onde já tivemos o
exemplo de Fernando Henrique Cardoso. que perdeu
a eleição de 1982 para o Sr. Jânio Quadros. justamente
porque defendeu a liberação da maconha no Brasil.
Deixo, assim, o meu protesto, embora o Sr. Luiz
Inácio Lula da Silva já tenha dito que não tem medo
de ser taxado de candidato dos maconheiros. Infelizmente. todas as pessoas de bom senso estranharão o
fâto, porque, numa época em que os Estados Unidos,
a União Soviética, a Colômbia e todos os países estão
lutando contra as drogas, esse GIolndidato faz uma afirmação dessa natureza.
Portanto, deixo registrado o nleu repúdio a essa atitu.
de do candidato Luiz Inácio Lula da Silva.
É a mesma coisa que se dizer a uma criança que
ela pode roubar farmácia e quitandas. mas não deve
roubar à mão armada! Todo viciado começou com um
simples cigarro na boca; mais tarde passou à maconha
e, depois à cocaína. Está-se pretendendo a dcstruição
dos nossos jovens, ao se seguirem os conselhos daqueles
que se dizem presidenciáveis ou querem ser presidentes.
O SR. ADROALDO STRECH (PSDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero que fique registrado nos Anais desta Casa a minha
perplexidade diante do grau de fisiologismo atingido
pela política brasileira. É incrível a desfaçatez, a forma
sorrateira com que alguns homens públicos de projeção
nacional hoje contemporizam com a situação para apostar corretamente naquele que vai ganhar. No tocante
à candidatura do Sr. Collor de Mello, há companheiros
que estão com o ex-Governador de Alagoas desde o
princípio.
Diante dessa desorganização da vida política brasileira é até justificável que isso aconteça. Mas. agora.
cria-se o chamado grupo dos enrustidos, aqueles que
apóiam Collor de Mello, mas publicamente não assumem essa posição. Quem observou o painel eletrônico
e depois ouviu a justificação de votos aos microfones
pôde constar que já são quase cem os Deputados Federais que estão apoiando. por baixo do poncho, a candidatura Collor de Mello.
Trata-se de homens públicos que amanhã ou depois,
se qualquer um dos outros candidatos, como Roberto
Freire ou Lula. chegar à condição de provável vencedor
mudarão de posição também. Encontrarão até uma justificativa, dizendo que as bases assim decidiram e que
a consulta às bases é tudo; no entanto, quando uma

O SR. JOÃO PAULO (PT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputados, hoje
pela manhã reuniu-se o Grupo Parlamentar Sidenirgico. Tivemos a oportunidade de empreender um debate d~ al!íssimo ~íve! sobre a questão da privatização
d~s mdustnas slderurglcas, notadamente aquelas que
sao preCiOsas para o nosso Estado, como a Usiminas.
a Acesitae a Açominas. que j"cebem forte investimento
do dinheiro públieo. Participarem do debate o· Sr. Márcio Fortes, representando o BNDL.,. o Sr. Paulo Galeta, representando o Conselho de Privatização. e o Sr.
César Medeiros, representaitdo (J Banco do Brasil. Primaram pela elegância e competência os Srs. Márcio
Fortes e Paulo Galeta.
Na ~casião. m~nifestei-me contra q forma com que
encammham a pnvatlzação das estatais. por inoportuna
e por representar um descaso para com o Congresso
NacLOnal, ~ue deverá discutir a questão. aprofundar-se
no conheCimento da matéria e deliberar sobre ela.
A E~enda Provisória n" 26 foi rejeitada pela quase
unanlm~dade do Congresso Nacional. Posteriormente.
um pr.ojcto de le.i nos foi enviado pelo Executivo. na
ten!a.tlva, ~e reeditar praticamente toda a Emenda Provlsona n· _6. com um agravante: pretendendo alTendar
empresas do Estado. Tsso é um absurdo.
Citei, na reunião, o caso da Forjas Acesita. que para
mim é um exemplo de como não se deve desestatizar.
A Zorjas Acesita já sofreu esse avanço da privatização.
Pretendiam privatizar a Forjas Acesita para chegar à
Aços Acesita, emp!"esa que definitivamente não pode
ser desestatizada. E a única do gênero no Hemisfério
Sul, de grande importância para a economia do nosso
País. é um monopólio de aços especiais, cuja privatização não pode ser tolerada.
.ou~nto às demais empresas siderúrgicas, que sejam
pnvattzadas. mas que se respeite seu valor real; que
não haja a prática do preço favorecido, como se pretendeu fazer com a Forjas Aeesita. Em 1984, a própria
Acesita recusou uma proposta da empresa Sifco, e contrapôs um valor de 53,9 bilhões de cruzeiros, que na
época significava 49,9 milhões de dólares.
Neste ano, recentemente. o Banco do Brasil levou
a Forjas Acesita a leilão por um valor :l:bsurdQ, favorecendo a uma empresa privada que, se não fosse a atuação deste deputado, já estaria em poder da Metalfrio,
em Sáo Paulo. Por quanto? Cerca de 20 milhões de
cruzados, mais uma dívida junto ao Citicorp de 11 milhões de dólares, totalizando aproximadamente 18 milhões de dólares. A empresa, avaliada há cinco anos
pela próp~a Acesita por 49,9 milhões de dólares, depois
dessa avaliação sofreu um saneamento financeiro em
relação a investimentos.
Venho, portanto, protestar contra o encaminhamento da questão pelo Poder Executivo. ueixando à margem
a decisão do Congresso, pois pretende privatizar quatro
empresas antes que o Congresso aprecie a matéria. Que
este Congresso não permita esse esbulho de patrimônio
público. Gostaríamos de registrar a presença do candidato a Presideneia da República pela Frente Brasil Po-
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malfeitores e provam o quanto esta organização nefasta
está estruturada e apta a realizar atos cada vez mais
ousados.
Desejotambém citar o rapto e seqüestro da menina
Rafaela, de Minas Gerais, que permance insolúvel para
seus pais e para a própria polícia.
Até quando, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
continuaremos a presenciar fatos como esse? Contra
a frieza desses criminosos, a política certamente precisa
também agir friamente.
Há poucos dias tomei conhecimento de que em Porto
Velho, capital do meu Estado, Rondônia, uma criança
também foi raptada de sua casa, no bairro Quatro de
Janeiro. Filha de família pobre, supõe-se que o seqüestro não tem outras conotações senão a ganância dos
traficantes de bebês para o exterior.
Faço esta denuncia porque não posso, de modo algum, aceitar tamanha falta de respeito com a vida humana.
Acima de todos os valores impostos pela sociedade,
há um que merece o nosso sacrifício: o respeito à vida
humana.
Encareço à Presidência desta Casa que faça chegar
às mãos do Ministro da Justiça meu protesto contra
a vulnerável situação do setor policial do País e também
meu apelo para que a vida do povo brasileiro seja preservada, ainda que para isto sistemáticas mais modernas
e sofisticadas sejam utilizadas, visando sobretudo a neutralizar a ação deletéria dos implicados em crimes de
seqüestro.
Que a lei seja implacável no cumprimento de suas
. penalidades.
Creio, Sr. Presidente, que não foi em vão que esta
Casa aprovou, no ano passado, artigo que define o
crime de seqüestro como inafiançável.
Era o que tinha a dizer.

o SR. JOSÉ GENOINO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, leio, para
que conste dos Anais, nota de esclarecimento dos funcionários do Instituto Aldolfo LuIZ aos Srs. Deputados
Estaduais e à população de São Paulo, acerca das repercussões negativas qutHldvÍ!áQ da aprovação de lei do
Governador do Estado relativo às atividades de pesquisa e de prestação de serviços do IAL, bem como
ao suporte laboratorial aos Sistemas Estaduais de Vigilância Epidemiológica e Sanitária.
É o seguinte o teor desse documento:
S.O.S INSTITUTO ADOLFO LUTZ
Os Funcionários do Instituto Adolfo LuIZ esclarecem aos Srs. Deputados Estaduais e a população
de São Paulo:
Os funcionários do Instituto Adolfo LuIZ - IAL
sentem-se na obrigação de alertar todi a população
sobre todas as repercussões negativas que advirão
da Mensagem n' 57 (14107189) do Sr. Governador
do Estado, caso seja aprovado o Projeto de Lei
n' 327 de 1989 (D.O.E 02108189, pp. 141.z), no
que se refere as atividades de pesquisa e de prestação de serviços do IAL, bem como o suporte laboratorial aos Sistemas Estaduais de Vigilância Epidemiológica e Sanitária.
Com base na avaliação técnica por nós elaboradas, salientwlOs de forma reduzida os seguintes
pontos:
I') A demolicáo do prédio da Biblioteca do
IAL destruirá um edifício centenário de inegavél
valor histórico (conforme parecer do STCR do
CONDEPHAAT - Processo n' 26.329(88). Suas
instalações foram adequadamente conservadas,
tendo sido submetidas, há cerca de três anos, a
uma ampla reforma, para melhor cumprir os seus
desígnios. A Biblioteca dispõe de aproximadamente de 800 m'2, a área mínima para manter disposto
com critério o seu acervo, um dos mais importantes
do País em sua responsabilidade, assim como atender seus usuários. A perda, ainda que parcial, do
acervo desta biblioteca implicará em prejuízos incalculáveis, não só ao patrimônio o IAL, como
.a todos que dela se serve: Faculdade de Medicina
da USP. Hospital das ClíniCllS e in~titllto de~squi
sas do Brasil e da América Latina (Esta informação
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refere-se ao ítem a da descrição do terreno a ser
cedido à Fundação - p.142).
2') A demolição parcial do prédio da Virologia,
cujas instalações foram totalmente reformadas e
reequipadas, nos últimos cinco anos, implicará em:
a) Paralização do Laboratório de Vírus Respirat6rios, que há anos exerce atribuições de Centro
colaboradores da Organização Mundial da SaúdeOMS para vírus Influenza.
b) Paralização da Seção de Culturas Celulares,
atualmente o único laboratório dessa especialidade
no País e na América Latina para a área humana
que possui instalações adequadas e equipamentos,
além de equipe técnica de elevado nível e ampla
experiência. Essa Seção é Centro Colab8rador da
Organização Panamericana de Saúde-OPAS, por
sua posição por toda América Latina, e foi totalmente reformada e reequipada nos últimos anos.
A paralização da seção de culturas celulares implicará na paralização imediata de cerca de 80% das
atividades do Serviço de Virologia, abrangendo
áreas de pesquisa e diagn6sticos de viroses humanas, como a Dengue, Febre Amarela, AIDS, Poliomielite, Sarampo, Rubéola, Encefalites Virais e
outras, além de algumas atividades do Setor de'
Enterobactérias. Deixarão de ser efetuadas provas
de citotoxicidade solicitadas por outras unidades
da Secretária da Saúde, corno aquelas relativas às
pr6teses cardíacas.
c) Paralízação e possível inutilização de dois microscópios eletrônicos, um deles moderno e recentemente instalado, cujo custo de compra aproxima-se a um milhão de d6lares. A Seção de Microscopia Eletrônica é fundamental ao diagnóstico rápido de doenças virais, e também é utilizada no controle de qualidade de antígenos virais e bacterianos;.
sendo imprescindível ao desenvolvimento de pesquisa ao nível de ultra-estrutura dos microorganismos.
d) Desativação do insetário da Seção de Vírus
Transmitidos por Artr6podos, com repercussões
negativas ao adequado suporte laboratorial oferecido às arboviroses (Dengue, Febre Amarela, Rocio, etc.). É mister salientar que o laboratório de
Vírus Transmitidos por Artrópodos é Centro Colaborador da OMS na área de Virologia.
e) A Seção de Produção de Meios de Cultura,
ainda que não venha a ser atingida pela demolição
parcial do edifício, terá sua produção paralizada
ou significativamente reduzida enquanto houver
poeira em suspensão, decorrente das obras de engenharia civil no prédio. Em conseqüência, teremos a paralização ou diminuição substancial das
atividades das Seções de Bacteriologia, Micologia,
Microbiologia Alimentar e ainda no fornecimento
de meios de cultura ao Hospital Emílio Ribas.
Os problemas que advinío são facilmente<mensuráveis, bastando lembrar que estamos em plena
epidemia de meningite meningoc6cica (esta informação refere-se à observação contida na p. 142,
que relata '0 corte do prédio da Biologi!l Médica
no seguimento I-J).
3') A demolição do prédio com cerca de 450m 2,
onde se localizam os laborat6rios de Aditivos e
Pesticidas Residuais, acarretará a paralização das
atividades que vem exercendo, com perdas incalculáveis.
O Setor de Aditivos atende a todas as solicitações
de análise prévias cujos laudos técnicos são indispensáveis ao registro dos produtos, além das análises fiscais provenientes de todo o Estado, colhidas
pelo Centro de Vigilância e SUDS. Além disso,
vem desenvolvendo pesquisas num projeto-FINEP, na área de controle analftico de aditivos,
para separação de gomas pelo método de cromatografia de penneação de gel, cuja conclusão trará
b~nefícios inegáveis na área, além de ser totalmente inédita, e a determinação de compostos polinuc1eares em aromas naturais e produtos alimentícios
defumados, em especial o 3,4 benlopire!lo, com·
posto altamente cancerígeno.
O Setor de Resíduos de Pesticidas realiza análise
de orientação e fiscal, de amostras vindas de todo
o Brasil e está enganjado em alguns projetos de

p"csquisas, tais como: métodos de triagem para análrse de pesticidas em amostras de sangue e alimentos: resíduos de hexacloroclobenzeno (HCB) em
sangue e leite matemo da população de Samaritá
(baixada santista); análise de peixts, organismos
aquáticos, água e sedimento do Rio Cubatão e concentração de xenobi6ticos em população consumidores; monitoramento de resíduos de pesticidas oro
ganoclorados em leite distribuído na cidade de São
Paulo. Participa do Programa da Saúde do Trabalhador, mantendo laboratório de análise de fenol
urinário e pesticidas para determinação do índice
de contaminação a que estão expostos os trabalhadores. Recentementé este Setor tem se destacado
por sua atuação na análise de maçãs provenientes
da Argentina e de diversas regiões do País. Além
disso, é o único laborat6rio no Brasil que analisa
resíduo de óxido de etileno, etileno glicol e etileno
cloridrina em material cirúrgico, atendendo diversos hospitais de São Paulo, entre eles, o Hospital
das Clínicas e o INCOR. Estas substâncias, usadas
na esterilização, são cancerígenas, mutagênicas.
Há seis anos o setor vem fodecendo dados de
resíduos de pesticidas em alimentos para o Centro
Colaborador do Programa FAOIOMS da contaminação de Alimentos e Rações sediado no Instituto.
Enfatizamos ainda, que no prédio existem equipamentos altamente especializados, como cromatógrafos com fonte radioativa, cromatógr'io líqUido
de alta resolução, etc. (Esta informação refere-se
ao ítem c da descriçaõ do terreno a ser cedido
à Fundação, p. 142)
4') A demolição do Biotério de manutenção
de cobaias, aves, caprinos e primatas implicará na
destruição de instalações totalmente reformadas há
cerca de dois anos, equipadas, inclusive, com aparelhos de circulação de ar e c1imatização, de elevado custo. Os animais mantidos neste biotério são
utilizados diariamente perAs diversas unidades do
Laboratório C~ntral, sendo indispensáveis para as
atividades rotineiras de diagn~tico, assim como
para as pesquisas, não atualmente utilizada pelo
IAL (Esta informação refere-se ao ítem d da descrição do terreno a ser cedido à Fundaçãop. 142).
5') O Biotério de inoculados (animais de peq ueno porte):ainda que não funcione em condições
ideais, é indispensável à produção de antisoros e
antígenos; sua demolição paralizará as importantes
atividades no campo da microbiologia, atingindo
particularmente o Serviço de Virologia, a Seção
de Bacteriologia e o Serviço de Imunologia e Microbiologia. Esse Biotério deve funcionar, obrigatoriamente, na área do Laboratório Central, p0rém, em edifício isolado, obedecendo as normas
de biossegurança. Merece ser enfatizado, no que
tange a biotérios, quP. aqueles destinados à reproduçaão de manutenção e de inoculação devem, necessarimente, ser localizados juntos aos laboratórios, pois fazem parte integrante de sUll9'lltividades,
ainda que em edificações isoladas, face às normas
de biossegurança (Esta informação refere-se' aó
ítem e da descrição do terreno a ser cedido àFundação, p. 142).
-"or fim, gostaríamos de manifestar nossa estra·
nha face à escolha de terren'o pertencente ao Instituto Adolfo LuIZ, implicando na demolição parcial
ou total de prédios do Estado, quando existem
áreas do "complexo do ~ospitalda Oíni$:as", disponíveis para a construÇão do referido Instituto,
sem maiores prejuízos para a Saúde Pública do
Estado.
Sr. Deputado, face ao exposto, vimos respeitosamente solicitar todo o empenho de V. Ex< no
sentido de REJEITAR o referido Projeto de Ui
n- 327187.
Associação dos Servidores do Instituto Adolfo
Lutz - Nelson Rodrigues Machado, Presidente em
Exercício.
Peço ainda, Sr. ~res.idente, a inserção nos Anais da
Casa da matéfiá de' êapa da revista IstoÉ SeDller sob
o título "Negócio pelo telefone"
'
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pular, Deputado Luiz Inácio Lula da Silva, no Plenário
desta Casa. Lula assina, neste Plenário, o projeto de
sua autoria que estabelece as fontes de custeio da Previdência Social, e que contará com a assinatura de todos
os parlamentares da Frente Brasil Popular, constituída
pelo Partido dos Trabalhadores, PC do B e PSB.
O projeto do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva
assegura o poder aquisitivo do aposentado, do pensionista e dos demais beneficiários da Previdência Social;
penaliza os sonegadores, rigorosamente e garante a manutenção financeira, de forma viável, que não causará
rombo algum nas contas da Previdência.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. João Paulo, o Sr. Wilson Campos, 2' Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Denisar Arneiro, art. 76 do Regimento interno.

O SR. PRESIDENTE (Denisar Arneiro) - Concedo
a palavra ao Sr. Valdir Colatto.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB - SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, ocupamos a tribuna desta Casa para chamar a atenção dos Parlamentares, e também do Governo, para
a grave situação da agricultura brasileira. Estamos no
meio do mês de setembro, e os plantios já se iniciaram,
mas os recursos para o plantio da safra 89/90 ainda
não foram definidos nem pelo Ministério da Fazenda,
nem pelo Banco do BrasiL
Estivemos em Santa Catarina e conversamos com
os produtores. Ali a preocupação é muito grande. Os
bancos ainda não receberam as normas para o financiamento da safra, nem sabem sc disporão dc re.cursos
para cste ano. Precisamos saber quem se responsabilizará por esta safra, que não está acontecendo porque
o produtor ignora se terá recursos e mesmo se será
financiada sua produção.
Ouvimos um diretor do Banco do Brasil dizer que
a inadimplência dos produtores rurais é culpa deles,
porque não pagam o Banco do Brasil, que sem recursos
não pode financiar novamente os agricultores. Essa é
uma inverdade, já que a intervenção do Governo na
comercialização da safra fez com que os produtores
tivessem inviabilizada a produção e também o pagamento de seus financiamentos na safra passada. Por
isso, o Governo precisa fornecer os recursos para o
plantio desta safra, a fim de que, depois, não diga que
os produtores não quiseram plantar. Se esses recursos
não chegarem imedia,amente aos bancos' para que seja
financiada a safra, teremos uma quebra prevista de 50%
da safra no ano que vem. E 1990 não será o ano da
democracia ou do novo Govcrno, mas o ano da fome.
O dinheiro que se prevê para o financiamento dessa
safra não será suficiente nem mesmo para a compra
de fertilizantes. Teremos, então, a falência da nossa
agricultura.
Os produtores pedem providências, mas o Governo
não define os recursos nem as normas para o plantio.
Se tal situação continuar, como estamos prevendo, importaremos alimentos no ano que vem.
Era o que tinha a dizer.
O SR. -JORGE ARBAGE (PDS - PA. P1'Onuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
enquanto ainda toma conta dos noticiários o acidente
com o Boeing 737-200 do vôo 254 da Varig, que fcz
um pouso forçado na selva. pr6ximo à cidade de São
José do Xingu, dirijo-me aos nobres colegas para elogiar
a atuação da Força Aérea Brasileira na operação de
busca e resgate dos sobreviventes daquele triste desastre
aéreo.
Na noite do domingo, 3 de setembro, quando milhões
de brasileiros se mantinham atentos aos noticiários. torcendo pela classificação da Seleção Brasileira para a
pr6xima Copa do Mundo de futebol, mais de 200 pessoas, além de 11 aviões e helicópteros, já estavam engajados na missão de localização do Boeing da Varig.
Utilizando todos os meios disponíveis, enfrentando as
dificuldades que apareciam, lutando contra o tempo,
homens da Força Aérea entravam de corpo e alma na
árdua tarefa.
Confirmando as informações que chegavam, filtrando
os dados disponíveis, analisando as pIObabilidades e
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possibilidades, tudo sob a coordenação do Salvaero,
civis e militares, homens e mulheres, aviões e helicópteros irmanaram-se naquela que seria uma miss:ío cujas
proporções s6 agora conhecemos.
Foram centenas de horas de vôo, que começavam
bem antes do nascer do sol e s6 terminavam bem depois
do crespúsculo. Foram noites mal dormidas, que succ
deram os dias inteiros dentro de aviões, no atã de encon·
tIar e resgatar pessoas.
A solidariedade, lado a lado com o esfOIço e a dedicação, trazia ânimo àqueles que, movidos pelo ideal de
salvar vidas esqueciam até mesmo o pr6prio cansaço
e o desconfOIto.
Quando os aviões e helic6peIOs da FAB sobrevoaram
o local do acidente, trouxeram em suas asas a esperança
da vida, o socorro aos feridos, a salvação daquele inferno verde. Her6is anônimos, sua única preocupação era
o bem-estar dos sobreviventes.
Lançando mão dos recursos disponíveis, impIOvisanido quando se fazia necessário, operando em condições
dificílimas, colocando em risco às veses a pr6pria integridade, os homens da Força Aérea resgataram 46 sobreviventes e transportaram os corpos daqueles que,
infelizmente, vieram a falecer.
Srs. Deputados, não poderia passar em brancas nuvens o sucesso que COIOOU de êxito tão extraordinária
missão. Se a Força Aérea não fez mais.e mais rápído
foi porque a limitação de meios assim o ditou. Se a
pr6pria localização do avião acidentado s6 se deu depois
de 19 horas de busca aérea, isso deve ser creditado
às inúmeras dificuldades que uma operação dessa envergadura traz em seu bojo.
Comenta-se abertamente que, fosse a Região Amazônica coberta por um sistema de radares semelhantes
ao disponível lias regiões Centro-Oeste. Sudeste e Sul,
tal acidente não teria ocorrido. É a mais pura verdade.
São inúmeras os casos de aeronaves que, em situação
de perigo, solicitam e recebem todo o apoio necessário
a um seguro nas regiões cobertas pelo sistema Daela.
E eu pergunto, senhores, quantos aviões jã não tiveram o mesmo destino do Boeing da Varig e foram tragados pela selva Amazônica? Quantas vidas já foram perdidas em situações semelhantes? E se olharmos por
um out1'O ângulo, quantos bilhões de d6lares já saíram
de nossas fronteiras por aquela Região, sem que tomássemos conhecimento, sem que esses "aviões do contrabando" fossem detectados?
O Ministério da Aeronáutica já tem detalhadamente
planejado um sistema de radares para ser instalado naquela Região, mas s6 depois da instalação de equipamentos semelhantes no Nordeste brasileiro. Porém, os
cortes orçamentários impostos pela atual política econômica não permitem que se vislumbre, nem a médio
prazo, urna solução para esse problema do controle
do espaço aéreo Amazônico.
Quantas vidas ainda serão perdidas até que tenhamos
uma resposta para essc problema? Quantas toneladas
de OUIO e dIOgas serão contrabandeadas até que o sistema de radar possa vigiar diuturnamente aquelas fronteiras? Por quanto tempo ainda a apreensão e o medo
acompanharão os passageiros e tripulantes que voam
sobre a nossa Amazônia?
É necessário uma atitude urgente de nossas autoridades econômicas no sentido de liberação das verbas
para que passemos a controlar, por radares, a Região
Amazônica. A área é imensa, e os recursos não serão
poucos, mas a vida humana não tem preço, isso sem
falarmos nos prejuízos que essa falta de controle causa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT -SP. Scm
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
meu pronunciamento refere-se às resoluções do Encon·
tro Nacional dos Vereadores do Partido dos Trabalha·
dores, realizado em 25 de julho do corrente ano em
Belo Horizonte.
Dado a exigüidade do tempo e atendendo à solicitação do prezado Presidente, peço ser feita a transcrição
das resoluções políticas desse primeito Encontro de Vereadores do Partido dos Trabalhadores, destacando somente que nelas estão contidos o repúdio a qualquer
tipo de tratamento previlegiado aos vereadores em matéria previdenciária; a defesa do limite máximo de reajuste salarial para os vereadores, compatível com reajuste dos funcionários públicos; e a rejeição de qualquer
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remuneração extraordinária pelos trabalhos constuumtes municipais.
Peço à Mesa a transcrição dessas resoluções e agradeço à Presidência.
RESOLUÇÕES POLÍTICAS DO I ENCONTRO
NACIONAL DOS VEREADORES DO PARTIDO
DOS TRABALHADORES
Os Vereadores do Partido dos Trabalhadores,
reunidos em seu I Encontro Nacional na cidade
de Belo Horizonte em julho de 1989, resolvem:
1. repudiar todo e qualquer tipo de tratamento
privilegiado aos Vereadores em matéria previdenciária;
2. rejeitar a prática clientelista de repasse, por
via dos Vereadores, de verbas públicas destinadas
a auxílios e subvenções;
3. defender um limite máximo para o índice
de reajuste dos vencimentos mensais dos Vereadores corrêspondente ao índice de reajuste dos servidores públicos dos respectivos Municípios;
4. rejeitar qualquer remuneração extraordinária referente ao trabalho constituinte de elaboração
das Leis Orgânicas municipais;
5. apresentar, em todos os Municípios nos
quais o PT tenha bancada parlamentar, pIOjetos
de Regimento Interno para as Constituintes Municipais que assegurem a participação popular nadaboração das Leis Orgânicas;
•
6. apresentar, em todos os Municípios nos
quais o PT tenha bancada parlamentar, pIOjetos
de Lei Orgânica que assegurem o controle popular
e as prioridades sociais na ação da Administração
pública;
7. realizar uma ação mobilizadora para exigir
o repasse imediato das verbas devidas aos Municípios pelo Governo Federal e pelos Governos Estaduais;
8. apoiar plenamente as Administrações dos
Muncípios de São Paulo, Porto Alegre, Vitória e
todas as Administrações democráticas e populares
existentes no país;
9. apoiar e se engàjar totalmente na campanha
eleitoral da Frente Brasil Popular e dos companheiros Luiz Inácio Lula da Silva e José Paulo Bisol
para a Presidência e a Vice-Presidência da República, bem como lutar pela vit6ria das propostas
políticas capazes de viabilizar a prevalência de uma
alternativa democrática e popular para a sociedade
brasileira.
Belo Horizõnte, 25 de julho de 1989.
O SR. CHAGAS NETO (PMDB - RO. Pronunica
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o Brasil está sendo sacudido, de Norte a Sul, por uma
incontIOlável onda de seqüestros.
Parece que, de um momento para outro, criou-se
no País um novo tipo de contravensão, cujo combate
está se apresentando impossível aos órgãos de segurança.
Enquanto isto, a cada dia, deparamo-nos com a ousadia maior desses criminosos, que estão sendo aplaudidos
pela Imprensa, dada a divulgação de suas s6rdidas
ações.
Quero, neste momento, fazer uma observação extremamente séria a Imprensa do meu País, que na tentativa
de bem informar tem contribuído para a propaganda
da contravenção, estimulando, mesmo a contragosto,
a expansão do crime de seqüestro.
É inadmissível, Srs. Deputados, depararmo-nos com
a ousadia desses criminosos.
Já não se pratica o seqüestro apenas em famílias abastadas e com objetivos puramente econômicos, mas seqüestra-se para 1'Oubar um carro ou até mesmo para
.serem enviados bebês ao estrangeiro.
Estou persuadido de que os 'instrumentos de que a
polícia dispõe para coibir estes crimes são obsoletos
ou inoperantes, exigindo tomada de posição extremamente rigorosa, a fim de que a tranqüilidade do povo
seja resta,urada.
O insólito incidente de Goiânia, em que duas jornalistas permaneceram prisioneiras. durante horas, em
·um carro-forte, e a suposição de que os seqüestradores
retornaram a Goiânia com ameaças ao Secretário de
Segurança daquele Estado, ilustram a arrogância desses
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

CAPA
NEGÓCIO PELO TELEFONE
Na concorrência dos telefones móveis,
ACM atropela amigo de Sarney
e confunde os negócios privados
da Globo com assnnto do governo
Virou confusão a idéia de oferecer ao executivo brasileiro o pequeno luxo de possuir, como acontece em
T6qui ou em Nova York, um telefone dentro de seu
autom6vel. Na embrulhada com aparência de escândalo
que detonou no dia 1', após a discreta divulgação do
resultado da concorrência pública para a telefonia móvel em São Paulo, no Rio c em Brasília, estão mergulhados de cabeçá o Presidente da República, o ministro
das Comunicações, o comandante do maior império
de televisão e rádio deste lado de cá do hemisfério,
o dono de um imponente conjunto de empresas especialmente dedicadas ao ramo de microeletrônica e informática e mais um punhado de figuras ilustres acostumadas a transitar pela via expressa que conduz do poder
aos interesses privados, e vice-versa - caminho escancarado alegremente na administração Sarney.
A novidade do telefone que sai do lugar corre o risco
de esperar. Ainda não baixou a fumaça do tir"teio que
sucedeu à concorrência e ao final da qual vai se saber,
no fundo, quem é que manda, de fato, no Brasil. Se
há ainda alguma dúvida a esse respeito, ela é rigorosamente nenhuma no que diz respcito ao principal, isto
é, a quem vai pagar a conta do disputado negócio que
pode valer, daqui a pouco anos, US$ 1 bilhão. Quem
ganha a concorrência não está de olho na instalação
do sistema e, sim, na sua exploração comercial, facilitada por uma portaria sorrateira haixada pclo Ministério
das Comunicações, com firma reconhecida do secretário-geral, Rômulo Avelar Furtado, exatamente no momento em que a Constituinte se preocupava em banar
os neg6cios especiais na área das telecomunicações. A
portaria de Rômulo criou a figura do "serviço público
restrito" - o qual poderia ser explorado por particulares. A telefonia móvel entrou ncssa faixa de onda.
Para se ter uma idéia de quanto vale isso, é bom lembrar
que, nos Estados Unidos, a média do que paga um
assinante é US$ 300 por mês.
Mathias Machline, líder do grupo Sharp, concorria
em São Paulo, no Rio e em Brasília, amparado em
preços muito menores, na tecnologia da AT&T americana e narconfiaIlj;a de quem é há duas décadas amigo
e confidente de Sarney. Perdeu tudo. Brasília, que é
tida pelos técnicos como "carne de pescoço" , ficou para
a Elebra, cujo sócio co!Jtrolador é o grupo Reserva,
de São Paulo, secundado pela tecnologia francesa da
Alcatel. São Paulo, que é o filé mignon, ainda não
é de ninguém: a Telcbrás adiou o resultado, alegando
que os candidatos não cumpriram as especificações técnicas da concorrência. Ganhou, enfim, o cobiçado mercado do Rio, o empresário Roberto Marinho, sócio
da NEC do Brasil e dono da Globo. No duelo dos
titãs, de,",., portanto, 1 a O. Marinho ganhou o Rio.
Mathias, 'que esperava golcar, não ganhou nada, Na
semana passada, ap6s murmurar algo a rcspeito da ingratidão de Sarney e de cancelar um compromisso no
Planalto, o empresário se recolheu à meditação.
O caso da telefonia revela que há amigos e amigos
e deve ser mais do que uma coincidência o fato de,
maiS nma vez, o dono da Globo colher um triunfo milionário no terreiro administrado pelo ministro baiano.
Repete-se, aqui, a face lucrativa de uma associação
que, a rigor, s6 nasceu depois da posse de ACM, o
qual estava longe de ser, em março de 1985, o ministro'
dos sonhos de Roberto Marinho. De início, ACM não
atrapalhou; logo, aderiu abertamente, a ponto de ter
despachado para segundo plano o outrora influente secretário-geral do ministério, Rômulo Avelar Furtado,
que desde o governo Geisel funcionava como agente
dos interesses da Globo nessa estratégica seara, Hoje,
o eixo mudou, dispensando a escala em furtado e passando direto pelo gabinete do presidente da Telebrás,
Almir Vieira Dias, que foi recrutado por ACM na Telebahia e é o responsável pela atual concorrência, Na
Nova República de ACM, as telecomunicações, cujo
crescimento tinha sido planejado com rigores de caserna

e pendores cstatistas, viraram ação privada - para uns
poucos, é claro.
O rateio tradicionalmente partilhado entre os eleitos
vai estourar, ao fim, no bolso do contribuinte. O sedndalo da telefonia é apenas o mais recente dos exemplos.
O que os técnicos chamam de terminal de telefonia
móvel T" isto é, o aparelho e mais todos os custos de
instalação nele embutidos - custaria a cada um dos
dois mil assinantes iniciais de Brast1ia US$ 4.500, se
a Sid tivesse sido eleita na concorréncia, Na tabela da
Elebra, que venceu, custará US$ 20 mil. Estranhamente, a própria empresa vencedora se dispôs a rediscutir
o preço, mas só após o resultado divulgado. Como a
Telebrás vai, primeiro, pagar à concessionária e depois
cobrar a assinatura do interessado, nesse meio termo
o contribuinte é quem estará financiando a operação.
No Rio, a NEC de Roberto Marinho vai cobrar US$
6.300 daquilo que a Sid iria oferecer por US$ 2.500.
Em São Paulo, a concorrência cancelada tinha, de um
lado, uma proposta de US$ 39 milhões para atender
a 20 mil assinantes (a da AT&T, via Sid) contra outra
de US$ 260 milhões (a da Ericsson).
A concorrência ilustra a maneira com que autoridades
públicas usam de suas atribuições para promover interesses privados, A própria decisão dc instalar um sistcma privilegiado de telefonia, quando os telefones comuns não funcionam, poderia ser contestada. Os lobo
bies, porém, foram acionados, em Brasília, desde o
ano rassado, e a Telebrás aceitou. Não há mal algum
em que empresários tentem vender ao governo o seu
peixe, de acordo com o que rezam os preceitos da lei,
e o dono da Sid, abenço"do pela sua intimidade com
o primeiro escalão, foi dos que mais se esforçaram em
abrir as portas do milionário negócio. É possível afirmar
que o Presidente da República foi convidado a pavimentar o caminho pelo qual uma novidade adiável se
converteria numa prioridade de governo. Desde o início, Sarney tomou conhecimento da coisa.
A concorrência, aberta em março, cumpriu os ritos
dos editais, prazos e especificações, mas deveria ter
sido anunciada 45 dias antes. O atraso, nessas ocasiões,
não significa obstáculos, e. sim, oportunidades: convidam'se para sucessivas viagens a BrasI1ia os candidatos
e tentam-se conciliar os apetites'conflitantes num rateio
razoável do botim. Tais conversações informam sobre
as ofertas dos concorrentes, o que talvez tenha levado
a Sid-Telecom, dona das melhores propostas, a comemorar com antecedência uma vitória tripla. A derrota,
anunciada oficialmente apenas no último minuto do
último dia útil da semana, teve compreensivelmente
o sabor de uma tripla ressaca.
Na quarta-feira, 30 de agosto, vazou para O Estado
de S. Paulo, ou, mais provavelmente, foi vazada, a notícia de que o resultado da licitação era líquido e certo
- e convidava o Dr, Roberto Marinho a comcçar a
festejar. Convinha à Telebrás amortecer, pelos jornais,
o impacto do anúncio que iria fazer dois dias depois.
Machline não deve ter acreditado no que seus olhos
liam, pois somente por volta das 11 horas da noite de
quinta-feira começou a se movimentar contra o fato
consumado - mas ainda extra-oficial. Procurou, na
Granja do Torto, por telefone, um amigo: José Sarney.
O presidente estava em viagem pelo Norte, A saraivada
de telefonemas prosseguiu, em vão. Na manhã de sextafeira, Machline movimentou outro amigo influente: o
ministro Saulo Ramos. Saulo acedeu em conversar com
Antônio Carlos Magalhães.
Da conversa telefônica mantida na manhã de sexrafeira, I', entre o Ministro da Justiça dublê de confidente
do Presidente da República com o Ministro das Comunicações aliado do presidente da Globo, escoaram algllmas revelações, obviamente difíceis de se confirmar
mas parece' correto supor que o tom de ACM não foi
receptivô, Feito o que sumiu de cena, indo comemorar
seu aniversário e o fim de semana numa praia do sul
da. Bahia, inalcançável por' qualquer sistema de telefonia. O posterior boato que se espalhou por Brasília,
dando conta da demissão de ACM, parece ter algo
a ver com o que, de fato, foi dito no diálogo telefônico
com Saulo Ramos. Antônio Carlos não dá a mínima
para a autoridade do presidentc que o mantém no Ministério, Por isso mcsmo, se quiser, deve continuar no
governo: não tem motivos para pedir demissão e o presidente não tem peito de demiti-lo.
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, "Quem n~o tem coragem de mandar não senta aqui",
dIsse a IstoE Senhor, na semana passada, o Ministro
das Çomunicações, "Tenho toda a liberdade para con·
duzir a concorrência. mas apenas segui a recomendação
técnica da comissão." ACM confessa que, em disputas
que envovam oportunidades milionárias, é legítimo esperarpor pressões prévias, telefonemas sedutores e choradeiras posteriores, mas a queixa de Machline, assegura, não tem nenhum fundamento ético. "A Sid perdeu
em São Paulo porque estava fora do edital", argumenta.
O Ministro, porém, que está longe de ser um tolo,
deve ter avaliado a repercussão política de derrota do
protegido de Sarney, transformando-a talvez numa peça
da operosa manobra com a qual ele pretende, em breve,
desembarcar do atual governo, para já se preocupar
com o próximo - da mesma forma como embarcou
midosamente na candidatura Tancredo, em setembro
de 1984, deixando para trás, perplexo, o presidente
João Figueiredo.
!,~M sai, se lhe for interessante sair, mas jamais
saIra corno um Osear DIas Correa, que foi posto para
fora, amargando uma derrota no confronto com o Ministro Maílson da Nóbrega. Coincidindo com o affair
telefonia móvel, caiu-lhe no colo, aliás, um belo pretexto para dar adeus ao governo que agoniza. O Procurad?r-Geral da Rcpúhlica, Aristides Junqueira, acatou
quel~a do Se.nador Carlos Chiarelli (PFL-RS), que se
sentIU .o~en~h~? 'por ACM e o denunciou por crime
de ealuma, tn]UIla e dIfamação, ao Supremo Tribunal
Federal. De certo modo, o próprio govcrno assina embaixo de uma queixa contra um de seus membros, apresentada paradoxalmente pelo vice-presidente de uma
CPI encane~ada de apurar escàndalos na administração
federal. ChIarellI comemorou a novidade "que serve
de exemplo para os que se julgam donos do poder e
têm. certeza da impunidade". ACM não passou recibo:
envIOu te!egrama ao J?rocurador, pedindopressa no processo. DIZ estar ansIOSO para divulgar "novos fatos"
sobre Chiarelli.

O episódio da concorrência sob suspeita flagra ACM
no seu costumeiro ato de fazer aquilo que Sarney finge
fazer mas não faz: ajudar os amigos (leia quadro na
página 40). No entanto, ACM teve de administrar mais
do que isso, no atual episódio. À sua frente descortinou
um intrincado cenário político em que a eventual contrariedade de um amigo do presidente era o de memos.
ACM teve de administrar também - é o que se suspeita
- o apetite do vencedor, que, além do Rio, queria
São Paulo. Roberto Marinho é decididamente um emp;'esário insaciável e um amigo melindrado, que andava
dIzendo de ACM que ele já não atendia "{l todos os
meus pedidos". Referia-se, em particular, à solidariedade que ACM prestou a Maílson, torpedeado por recentes editoriais de O Globo. O pedido de agora, porém,
era peremptório: Mathias Machline não podia vencer
a concorrência de São Paulo. Mathias e Marinho trombaram de frente no estouro de Naji Nahas, em junho,
e os ressentimentos continuam à flor da pele.
Roberto Marinho ganhou com a vitória no Rio e
com o cancelamento em São Paulo. Em compensação,
o Governo abrin um espaço diplomático para conven,
cê-Io da provável dcnota que sofrerá numa outra licitação que a Telebrás está apressando: a da segunda fase
do satélite Brasilsat. Marinho está por trás da Victori
Comunicações, junto com o Bradesco e em associação
com a tecnologia franco-canadense da Spar. A concor'
rência se apresentou na figura da Promon Tecnologia,
amparada pela tecnologia americana da Hughes. O satélite é negócio para perto de US$ 200 milhões. Por baixo
do pano, os acertos são ultimados, Mas, no caso, o
santo dos americanos é forte.
A Victori já fr~qüentou conconência marota, só anulada, em outubro de 1987, graças a urna rebelião do
pessoal técnico da Embratel. Disputavam-se os serviços
da transmissão de dados via satélite a baixa velocidade
e a armação, apuraram os funcionários, punha em risco
o monopólio estatal das telecomunicações Em proveito
de empresa privada, De repcntc, interesses particulares
estariam controlando e monitorando nm arsenal de comunicações que não lhes pertencia. Era perigoso. A
Embratel entrou em greve e ameaçou até tirar do ar
as emissoras de tevê. O Governo cedeu mas ACM,
de novo, prestou um serviço: demitiu toda a diretoria,
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Quem pode assombrar um pouco mais cssa história
de terror em que se transformou o affaiI: telefonia é
aquele que, desde 1985, a dupla Roberto MarinhoACM tenta converter em fantasma - mas que continua
renitentemente vivo. Trata-se do Sr. Mário Garnero,
ex-sócio controlador da NEC do Brasil via Brasilinvest
Informática e Telecomunicações. Garnero foi desalojado do controle da NEC no final de 1986, após um
arrastado episódio que lembra bastante o que o Sr.
Machline padece no atual caso da telefonia móvel sobretudo no que diz respeito à fidelidade pessoal de
um ministro investido de um mandato público a amizades privadas. Tanto no affair Garnero quanto no affair
Machline, o ministro e o amigo são os mesmos.
Garnero narrou, no seu livro autobiográfico Jogo Duro, o complô que decretou sua desventura na NEC
e, por coincidência, dedica um punhado de linhas a
Mathias Machline. Quando a dupla ACM-Marinho
mandou a Telebrás apertar o garrote em volta do pescoço d q NEC do Brasil, ainda sob o controle de Garnero,
.cancelando encomendas, deixando de pagar as que de:
via e pressionando os bancos que se aventurassem a
financiar a companhia, Garnero resistiu o quanto pôdc
mas entendeu que, para evitar a asfixia total da NEC,
à qual os sócios japoneses aderiram motivados por seu
atavismo kamikaze, tinha de ceder.
Decidiu passar o controle a quem aparecesse com
a melhor oferta pelos seus 51% de ações com direito
a voto. Apresentoú-se o dono da Sharp-Sid, já de olho
no mercado das telecomunicações. Conta Gamero que
fechou ncgócio com Mathias Machline e chegou a receber dele um cheque como sinal. Inconfidências do mundo financeiro de São Paulo falam em algo próximo dos
US$ 39 milhões para a transferência de controle da
NEC. Na madrugada em que Machline acertou com
Garnero, atendeu um telefonema meio constrangido
do muy amigoJosé Sarney, solicitando-lhe, em nome
de um poder mais alto do que o do presidente da República, que saísse do negócio. Maoo.line receberia outro
telefonema a respeito. O Ministro Antônio Carlos comunicava-lhe que a NEC estava reservada para outro
interessado.
O controle foi assumido pela Carnal' Participações,
empresa das Organizações Globo, passando a NEC do
Brasil a ser presidida formalmente pelo dr. Roberto.
ACM foi recompens,ado com os direitos de retransmissão da Globo na Bahia - há quase 20 anos nas
mãos de uma concorrente de sua TV Bahia. Sarney
resgatou de Roberto Marinho a fatura pela cobertura
entusiástica do Plano Cruzado, orquestrada pelo advogado Jorge Serpa, emissário de Marinho ao submundo
da política. Machline teve de se consolar com uma modesta parcela do Projeto Trópico - o cartório das centrais telefônicas dc mcnor porte, repartido entre empresas brasileiras.
O complô contra Garnero, a quem se acusou, então,
de mania de perseguição, quebrou-lhe as pernas, mas
não rachou a espinha. Ainda hoje, circulam pelas varas
cívcis e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo suas
reiteradas petições para reaver o que de direito lhe
pertencia. O últiino capítulo de luta judicial pode vir
a apimentar este caso NEC, revisto e ampliado. ·pois
Garnero contesta até mesmo a faculdade da companhia
de participar de concorrências públicas como a que acaba de ganhar no Rio de Janeiro. A NEC do Brasil
não tem nada de brasileira, ataca o ex-controlador,
usando muniçãd fornecida pelo balanços e atos subscritos por seus próprios adversários. Na verdade, não
foi Roberto· Marinho quem comprou a NEC - desde
o início, ele teria financiado pelos japoneses da NEC
Corporation, a quem incomodava o sentido de autonomia que Garnero imprimiu aos assuntos da companhia.
Roberto Marinho, como presidente da NEC, reina enquanto os japoneses governam, diz Garnero. Os japonescs já são maioria na diretoria, o que desafia a Portaria n' 215, do Ministério das Comunicações, aquela que
dividiu o território das centrais telefônicas digitais entre
os três consórcios estrangeiros com fachada verde-amar~: a NEC japonesa, a Siemens alemã e a Ericsson
escandinava.
Os números com os quais Garnero e o BIT têm convencido os escalões superiores da Justiça a lhes conceder
sucessivas vitórias atestam que, hoje, 65% do capital
votànte da NEC pertence aos japoneses - o que faz
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de um estrangeiro sócio controlador de uma empresa
que se passa por brasileira nas concorrências públicas
a que se candidata. O que é, de rcsto, reconhecido
pela própria companhia, a qual, para dissimular a fraude, devolver parte das ações em usufruto para o dr.
Roberto Marinho. Assim, Marinho finge exercer, por
empréstimo bondoso do sócio japonês, um coutrole que
de fato não possui mais, na NEC. Se do ponto dc vista
da lei é escandaloso, do ponto de vista do negócio é
conveniente: dos tempos da asfixia sob Mário Gamero
à promissão atual, há uma distãncia positiva de muitos
milhões de dólares. Em 1985, a NEC faturou US$ 80
milhões. Em 1989, vai embolsar perto de US$ 370 milhões. Tendo em vista que este é um mercado de um
só comprador, louve-se a magnanimidade dele em relação à nova NEC.
Na entrevista a Isto é Senhor, o ministro ACM deixou
no ar uma frase enigmática, admitindo que a briga da
1elefonia móvel pode trazer à cena "gente mais graúda".
Ao dizer isso, ACM deve sugerir que está preparado
para embates mais duros do que o que lhe move um
amigo muito chegado a seu próprio chefe, o presidente.
Corte rápido para o Jornal Nacionalde terça-feira, 5.
Com um insólito atraso de quase duas semanas, documenta-se a agressão a jornalistas perpetrada, no Recife,
por brucutus da segurança pessoal do candidato Fernando Collor de Mello, do PRN. Nem mesmo o Departamento de Jornalismo da Globo. habituado a tantos malabarismos no trato da informação, sente-se habilitado
a esclarecer as razões de tão elÇtemporãnea reportagem.
O Jornal Nacional já anunciou fabulosos poços de
petróleo que jamais aumentaram nossas reservas ener·
géticas, mas irrigaram posições em Petrobrás OP nas
Bolsas de Valores. O Jornal Nacional"vitrine colorida
dos interesses da firma, desabou sobre·o Sr. Garnero
quando era preciso arrancar-lhe o cobiçado negócio.
O Jornal Nacional ficou irritadíssimo semanas atrás com
o Sr. Naji Nahas, que andou produzindo, entre outros
rombos, um, de quase US$ 10 milhões, que consumiu,
numa só operação, o capital de um novo banco banco
- ABC-Roma, sociedade do Arab Bank Corpciration
com o Sr. Roberto Marinho. O Jornal Nacional, agora,
noticia com atraso uma história que compromete a imagem daquele que é candidato do patrão.
!lá uma hipótese política para o fato (leia na reportagem seguinte). Há uma outra. A Globo estaria mandando um recado rombudo a seu dileto protegido a
respeito do novo affair NEC. @ recado coincide com
o rumor que passeia pelo centro financeiro do Rio,
desde a scmana passada, de que eJtão em rota de colisão
o Dr. Roberto Marinho e a família Monteiro de Carvalho, à qual, um dia, ainda que inviesadamente, Fernando Collor de Mello pertenceu - e com a qual mantém
fortes vínculos de amizade. Os Monteiro de Carvalho,
sócios da Ericsson da mesma forma como Marinho é
sócio da NEC, não estariam nem um pouco satisfeitos
com o resultado da concorrência pela telefonia móvel
para o Rio e com seu adiamento, no caso de São Paulo.
Na terça-feira, por meio de um advogado, a Ericsson
pcdiu vistas nos processos dc quase 600 folhas que resultaram na vitória da NEC, ditada pela Telebrás. Trata-se
do primeiro passo convencionalmente dado em direção
de uma batalha judicial. Aparentemente, foi o patriarca
Joaquim Monteiro de Carvalho, ex-sogro de Collor.
quem deu o sinal verde para que as irritações dos perdedores se tornem causa pública contra o vencedor.
Roberto Marinho, que não entra em briga para perder, se acautela - e cobra, desde já. daquele que corre
o risco de ser o futuro presidente da República, uma
definição. Afinal, nessa briga, de que lado entraria Collor de Mello? Como o primeiro telefone scm fio só
vai funcionar no próximo ano, a resposta a esta pergunta
assume uma importância dramática para quem sonha
em dólar.
Sarney, o muy amigo
Ulysses, Punaro, Alves e outras históriay cruéis
Não convidem para o mesmo negócio o Presidente
José Sarney e os seus amigos do peito. Ou pelo menos
não contem com ele, se a coisa desandar. Os quatro
anos e tanto dessa lentíssima Nova República vêm cultivando esse paradoxo: embora Sarney administre não
um governo, mas uma ação entre amigos, alguns deles
se deram muito mal por acreditarem nos poderes mági-
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cos desta presidencial amizade. O empresário Mathias
Machline é o último mas náo é o único a ter, sob Sarncy.
perdido mais do que ganhado. Machline há quase duâs
décadas freqüenta copa, cozinha e demais dependências
do ex-senador maranhense, que lhe foi apresentado.
em São Paulo, por um amigo comum: Saulo Ramos,
atual ministro da Justiça.
A longa lista dos que padecem da intimidade com
Sarney, o muy amigo, exclui. naturalmente, os ministros
José Reinaldo Tavares. dos Transportes, e Vicente Fialho, do Intcrior, os quais. por ora, ainda não têm do
que se queixar, mas inclui figuras exemplares como
a de Fernando César Mesquita, que veio de um recente
exilio como governador de Fernando de Noronha para
o atual banimento como presidente do lbama, o Instituto Brasileíro do Meio Ambiente. Pode-se argumental', não sem alguma razão. que dispor de carro oficial
e lidar com os bichos do Pantanal é muito mais do
que faz por merecer pessoalmente o ex-parta-voz, mas
é igualmente correto admitir que, se leãldade fosse moeda corrente, Mesquita poderia reivindicar de Sarney
uma fortuna. No patético momento em que Sarney desembarcou do PDS para ser deixado no segundo plano
da candidatura da Aliança Democrática, o ex-jornalista
foi-lhe uma companhia full time. Tancredo Neves pontificava. José Sarney sobrava - e Mesquita o consolava.
Certa vez, a comitiva que ia para um comício de Tancredo esqucceu o vice no hotel. Só mesmo o fiel escudeiro evitava que o abandono a que era relegado o
deslocado Sarney não se transformasse numa constrangida solidão.
A parceria com ~arney atrapalha também a vida do
senador piauiense Alvaro Pacheco, ou pelo menos atravanca-Ihe o maior sonho, o de ganhar assento na Academia Brasileira de Letras. Embora, como editor. tenha
tido mais intimidade com livros do que, por exemplo,
Oscar Dias Correa, a ponto de folhear alguns deles,
o que o ex-ministro da Justiça scqucr fcz, Álvaro Pacheco vem sendo sistematicamente derrotado nas eleições
dos imortais, enquanto Dias Correa já está empossado
no seu fardão.
Pacheco, de todo modo, está empregado, o que não
é o caso do ex-ministro da Administração Aluízio Alves,
colega de Sarney desde os tempos da ruidosa Banda
de Música da UDN. Alves foi pião, bispo e torre no
xadrez parlamentar que deu a Sarney os seus ambicionados cinco anos de' mandato. Ganhou. em troca, nomeação para o Superior Tribunal Militar, o que já é,
em si. uma recompensa duvidosa. Mas o ex-ministro
queria, insistiu e esperneou, sendo bombardeado por
projéteis disparados por outros juízes do STM, injuriados por unia nomeação política. Aluízio Alves foi, enfim, abatido e incinerado ante os olhos de um imítil
Sarney, que apressou-se cm lavar as mãos.
A lista não tem fim e nela poderiam constar. ainda.
o atual porta-voz Carlos Henrique dos Santos, desautorizado pela nomeação de um novo porta-voz de fato,
Augústo Marzagão, embora tenha aceitado, no passado, barganhar antigas convicções progressistas pela
crença num governo reacionário; o cx-ministro Dilson
Funaro, de quem Sarney surrupiou o sucesso do Plano
Cruzado para, depois, lhe atribuir o fracasso; o ex-ministro Aureliano Chaves, que sempre preservou o presidente enquanto este tramava o desembarque de Jànio
Quadros no lugar do ex-ministro, como candidato à
Presidência pclo PFL; o ex-ministro Raphael de Almeida Magalhães, o qual, por intriga palaciana. se indispôs
até com o venerando amigo Ulysses Guimarães.
_A relação Sarney-Ulysses ilustra. a pr~pósito, a natureza e o grau de amizade que liga o atual Presidente
da República àqueles que dele se aproximam por razões
políticas: natureza morta e grau zero de amizade. Ainda
presidente do' PDS, em 1984 Sarney virou amigo de
infância de Mário Andreazza - de quem queria ser
o vice. Desenhada a derrota na convenção do partido,
antes mesmo que ela ocorresse, Sarney quis virar amigo
de infância de Paulo Maluf - oferecendo-se, mais uma
vez, para vice. Como Maluf o repeliu, Sarney pulou
para o barco da Aliança Democrática. Sua posse acidentada deveu-se a um ato de desprendimento pessoal de
Ulysses Guimarães, que avalizou a perigosa promissória
política de Sarney junto ao PMDB. Daí para frente,
Ulysses apoiou-o nos momentos mais dramáticos, aceitou as composições ministeriais insistente anti-PMDB.
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engoliu o sapo da Constituinte meia-sola, manobrou
pelo mandato de cinco anos e recebeu, de presente,
a apreciação desairosa de que, com sua Constituiçãó,
Ulysses estava transformando o Brasil num país ingovernáve!. O contágio com Sarney faz, agora, soçobrar
a candidatura do ex-Senhor Diretas. Ulysses deve ter,
enfim, aprendido que, tendo Sarney como amigo, ninguém precisa de inimigo.

o SR. DORETO CAMPANARI (PMDB - SP. Pro· .
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, os trabalhos da Constituinte, que duraram mais tempo do que o esperado, mais por influência
da participação externa, principalmente popular, na elaboração do texto do que pela premência das votações,
criaram, no ânimos de muitos, urna espécie de feiticismo
do quorum, assumindo aspcctos de verdadeira paranóia, quando muitos se esquecem de que é dupla a
missão do Parlamentar: atender ao trabalho-legiferante
e manter contacto permanente com as suas bases, cujas
aspirações e sentimentos interpreta, inclusive na elaboração legislativa.
Na maioria dos Parlamentos do mundo vigora o princípio da apuração do quorum segundo o pronunciamento dos lídres das respectivas bancadas. Sabe-se, ademais, que o trabalho do Plenário é apenas o coroamento
de uma longa tramitação nos órgãos técnicos das Casas
Legislativas, que não devem ser perturbados pelas urgências insanas capazes de desfigurar a perfeição da
tarefa.
Agora mesmo rcflete-se na imprensa a preocupação
de que, diante da disputa sucessória, passemos a não
ter, a partir de setembro próximo, número suficiente
para deliberações. engajados os Parlamentares na condução do pleito presidencial.
Configura-se, nesse embate sucessório, uma importância bem maior da mídia eletrônica no encaminhamento das candidaturas, tanto mais quanto sc trata de
uma eleição presidencial, mobilizáveis os meios de di·
vulgação de maior amplitude. como o rádio e a televisão, em âmbito nacional.
Dez minutos de televisão, para oitenta milhÕes de
telespeetadores, valem mais do que milhares de comícios em todo o País, sucessiva ou simultaneamente.
Por isso mesmo, apenas alguns candidatos e seus mais
próximos acólitos, porventura Parlamentares. comparecerão, em um dia ou outro, a essas manifestações, tendo
largo tempo destinado ao desempenho da sua tarefa
legislativa.
É preciso ser superado esse fciticismo do quorum
parlamentar, até mesmo pelo seu conteudo persecutório.
.
Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, mais uma injustiça inaceit.ável acaba de ser perpetrada pelo Governo contra os aposentados, que, pela
.Mensagem, encaminhando ao Congresso a Proposta
Orçamentária da União para 1990, terão desvinculada
a correção de suas aposentadorias do salário mínimo,
ficando para o segundo semcstre daquele ano a elevação
dos benefícios de valor inferior ao mínimo.
Tal "jogada" dos técnicos do Ministério do Planejamento certamente não passará nesta Casa, SI. Presi·
dente, porque, mém de constituir flagrante injustiça
contra uma categoria das mais sacrificadas do nosso
País, representa clara violação de expresso dispositivo
constitucional - e todos esses fatos serão argüidos no
momento em que se começar a discutir o Orçamento.
Desejamos, por isso, fazer um apelo dos mais veementes ao Presidente da Comissão de PrevicJência e
Assistência Social da Câmara, o ilustre Deputado Raimundo Bezerra, um dos Parlamentares mais sérios do
Congresso, no sentido de que não aceite de imediato
essa desvinculação, porque ela representa mais uma
grave afronta aos aposentados brasileiros, eis que, na
prática, equivale a uma perversa cóntenção de seus proventos.
• O que é mais in'aceitável nessa decisão do Governo,
SI. Presidente, é o fato de que tal medida chega no
momento em que os salários, os proventos da aposentadoria e as pensões apresentap1 grande corrosão em
seu poder de compra, determinada por crescentes índices de inflação nominal, superiores a vinte e nove por
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cento, quando nós sabemos que a inflação real já atinge
níveis bastante superiores.
Trata-se, portanto, de decisão infeliz e, repetimos,
inteiramente inaceitável, a qual. por isso, encontrará
resposta à altura do Congresso Nacional, que, tendo
ele mesmo votado a Constituição de 1988. não poderá,
agora, aprovar dispositivo que a contrarie, a vista do
art. 58 das Disposições Transitórias, que expressamente
manda rever os benefícios da Previdência com base
em números de salários mínimos a fim de estabelecer-lhes o poder aquisitivo.
Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, peço-lhe autorizar a
transcrição do artigo "Em Defesa das Estatais" nos
Anais desta Casa.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
Os trabalhos da Constituinte, ao longo das últimas
semanas, tornaram difícil para a Assembléia Legislativa
discutir, debater e tomar posição sobre um conjunto
de fatos que vem ocorrendo nestes últimos dias. Entre
eles se destaca, de maneira singular, pela sua importância, a iniciativa tomada pelo Governo Federal de
um novo pacote de privatizações. Esta tese, esta avalanche neoliberal tomando conta de alguns países da América Latina, também tem repercussões aqui no Brasil.
Como um projeto para o enfrentamento das crises que
vivem as economias latino-americanas, aqui se expressa
através de uma política voltada à privatização. E uma
nova lista foi aos jornais, publicando o nome de 17
empresas, algumas delas já há bastante tempo em leilão
por estarem sendo negociadas pelo BNDES, depois de
um longo período de crise. Dentre essas empresas se
destacam algumas que não são insolventes, que não
estão falidas e, muito menos, realizando maus negócios,
são cstatais controladas pela holding da Siderbrás ou
pela Petroquisa. Destacam-se no Rio Grande do Sul
duas empresas: a Aços Finos Piratini e a Copesul, que
estão na lista como passíveis de serem privatizadas.
Gostaríamos de chamar a atenção para o fato de que
a receita neoliberal, que está sendo tão alardeada na
Bolívia, na Venezuela e na Argentina, não tem feito
outra coisa, em nome do combate à inflação. do que
um processo de verdadeiro leilão do patrimônio público
desses países para o capital privado, seja na forma de
conveTsão da dívida, seja pela valorização de ativos
financeiros dos grandes grupos nacionais que, nos momentos de hiperinflação, começam a se dar conta de
que a mera e simples aplicação de capitais na especulação financeira não apresenta uma alternativa confiável. Temos, hoje entre os maiores grupos econômicos
deste País, até aqueles que se apresentaram para a sociedade como grupos interessados no desenvolvimento e
no crescimento econômico, como o grupo Votorantin,
com mais de 1,5 bilhâo de dólares sendo aplicados no
over, no mercado financeiro especulativo, exclusivamente para o ganho fácil. Isso os faz responsáveis junto
a outros grupos da mesma dimensão, pelo processo
inflacionário. Pois estes senhores que são, hoje, os responsáveis n~o apenas pelo processo inflacionário, mas
hiperinflacionário, não querem correr o risco de perder
os seus ativos financeiros, esta verdadeira montanha
de papéis sustentados pelo Estado no dia-a-dia através
da dívida pública interna. Estes senhores, agora, qnerem no fim da festa, no fim do Governo mais corrupto
que este País já teve, lançarem mão de empresas esta'tais, empresas públicas que não apenas são patrimônio
público, mas são empresas rentáveis. Refiro-me fundamentalmente à Copesul, que apresentou no l' semestre
lucro dc 40 milhões de dólares e que possui capital
nominal hoje em torno de 300 milhões de dólares. O
ativo efetivo, o ativo real dessa empresa, hoje, está
avaliado em mais de um bilhão de dólares e ela seria'
leiloada para grandes grupos internacionais e nacionais
pelo seu valornominal, quc não ultrapassa a 300 milhões
de dólares.
Situação semelhante encontramos na Aços Finos Piratini, cujo capital não passa de 78 milhões de dólares,
mas que possui um ativo, hoje, real, que, se reavaliado,
ultrapassaria os 450 jllilhões de dólares. Qualquer empresário brasileiro,. qualquer grande grupo monopolista, brasileiro ou internacional, poderá adquirir o con-
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trole de um patrimônio hoje avaliado em mais de 400
milhões de dólares por menos de 10% desse valor, devido a esta política que vem sendo articulada pela Nova
República., pelo Governo Sarney, legitimada pelo
PMDB e pela maioria dos Partidos. ao menos no Congresso Nacional, onde esses Partidos se comprometem
com a aprovação dcsse verdadeiro leilão.
Aqui no Estado, o Governador está em defesa da
Aços Finos Piratini, mas se cala e consente em relação
à COPESUL, sob o argumento, primário e ridículo,
de que se fosse privatizada por grupos nacionais ou
gaúchos, nela se iria investir, o que não está sendo
feito, hoje, pela Petroquisa. Esta informação não só
é inverídica como não há nenhuma garantia, não há
neste argumento nenhuma lógica no sentido de que
qualquer grupo que venha a tomar conta dessa petroquímica vá ter o compromisso, com os gaúchos, com o
Governador Simon, ou com quem quer que seja, dc
aplicar esses recursos no Rio Grande do Sul; isso é
conversa fiada. Nesse sentido a Assembléia Legislativa
do Rio Grande do Sul, ao marcar um ato para o próximo
dia 11, às 11 horas em seu audit6rio, pàra se manifestar
conjuntamente, ao menos os partidos que neste momento são contrários a essa verdadeira negociata, toma
uma atitude realmente digna, importante e exemplar
porque até agora foram poucas as manifestações dos
partidos, da sociedad~ organizada na defesa dessas estatais.
Comprometemos a nossa bancada e o nosso Partido
nessa luta. Desde agora devemos d,ixar claro a nossa
posição: a nossa luta não é apenas em função da inoportunidade do negócio. Ele não deve ser feito agora, nem
no próximo Governo, porque, em qualquer dos casos,
não passa de mais um leilão, uma trapaça, uma negociata digna das exemplares que foram feitas ao longo
da Nova República.
O SR. OSVALDO RENDER (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu·
tados, é emocionante acompanhar a fuga dos alemães
orientais, via Hungria, para a Alemanha livre. Está
aí mais llm exemplo vivo do comunismo, ainda desconhecido por grande parte do nosso povo. Há poucos
meses vimos o massacre da China e agora assistimos
a milhares e milhares de pessoas vibrarem com a liberdade. Tenho a certeza de que, se não fecharem a fronteira entre a Alemanha Oriental e a Hungria, sobrarão
somente os comunistas, aqueles que têm o poder nas
mãos, os privilegiados, os que vivem às custas dos oprimidos. Lamento proflJndamente a ausência dos que se
dizem defcnsores dos direitos humanos e gritam desesperadamente quando num país democrático acontece
a mínima anormalidade, mas que se calam diante de
uma tão gran~e arbitrariedade quanto a que ocorreu
na China e' na Alemanha Oriental. Podemos avaliar
como é massacrado, perseguido e injustiçado aquele
povo, quando constatamos que a qualquer momento,
ao se apresentar uma oportunidade, milhares c:: milhares
fÇlgem do seu sofrimento, pois, quando podem fugir,
abandonam tudo em favor da liberdade, deixando para
1:F:ls bens, família, pátria etc.
-Acredjto que essc' é um exemplo vivo para muitos
brasileirGs que ainda sonham com o comunismo; estes ,
qúe usam até a sigla e assumiram a sua posição pelo menos destes é mais fácil fugir - são autênticos
e querem abertamente o comunismo no Brasil. Com :
esses acontecimentos· dificilmente vão continuar enganando o povo, que agora sabe o que é o comunismo.
Pior, no entanto; são aqueles que se escondem sob'
o).ltras siglas e não assumem abertamente sua posição,.
qj.Ierendo implantar de mansinho e traiçoeiramente esse
regime de terror no Brasil. É evidente que com tais
acoritecimentos o povo brasileiro fica mais esclarecido,
pelo menos sabe o que é o comunismo. Sempre tenho
dit'o;e repito: se fosse bom, não teriam con~truído o
m';lW da vergonha, que divide as duas Alemanhas. Se
fo~se bom, ninguém fugiria desse paraíso, aliás, sempre
prometido pelos adeptos, e, depois, transforma-se num
inferno.
•
Quero dirigir .um apelo aos defensores dos direitos
humanos para que façam uma averiguação em todos
os.países comunistas e tragam a público as injustiças
que sâo cometidas contra todos aqueles que não comun~~ com esse regime. O mundo livre nâo pode silenciar,
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pois o silêncio significa a prisão, cada vez maior, de
pessoas inocentes que se deixam scduzir por promessas
vãs desses regimes totalitários, onde o ser humano não
tem mais volta. O mundo precisa gritar para a realização
de eleições livres em todos esses países. Por que ali
náo existem eleições? Justamente para que o lado opressor possa saciar seu apetite de reprimir aqueles que
querem a liberdade. Vamos todos nos ajudar a libertar
nossos irmãos deste regime satánico. Cada um de nós,
no mínimo, tem de ser um sentinela, um vigia, para
que o nosso País jamais caia nesta desgraça. Precisamos
ajudar a esclarecer os nossos irmãos sobre o perigo
que paira sobre nós, pois a propaganda dessa ideologia
é livre e, a cada momento, inocentes úteis estão aderindo, sem saber para onde vão e sem saber que, uma
vez implantada, não tem mais volta. Para onde fugir,
então? É um regime onde se matam as pessoas, como
aqui se matam as galinhas, quando o galo já não canta
mais por elas. Assim, ninguém tem mais o direito de
rcclamar pelos que matam sem julgamento, como ainda
há pouco assistimos na China. Queira Deus que jamais
o povo brasileiro seja submetido a um rcgime de terror
semelhante àquele, que aqui possa sempre florescer
a democracia, a liberdade, e que os direitos humanos
universais sempre sejam respeitados. Que Deus ilumine
todos estcs carrascos que têm este poder totalitário nas
mãos, para que se convertam, caiam em si e implantem
em seus países a democracia e façam, com maior brevidade, eleições livres.
O SR. FÁBIO RAUNHEITI (PTB - RI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, tivemos a honra de participar, no último dia
11, de importante solenidade, no Palácio da Alvorada,
quando o Presidente José Sarney presidiu a cerimônia
de troca de imóveis entre a Cia. Siderúrgica Nacional
(CSN) e a Cia. Docas do Rio de Janeiro, para viabilizar
a implantação do Pólo Petroquímico do Rio de Janeiro_
A Cia. Siderúrgica Nacional cedeu um terreno de
725 hectares, situado em Itaguaí (RJ), onde será instalado o complexo petroquímico, em troca de outro imóvel, de 250 hectares, localizado no Porto de Sepetiba
(RJ), de propriedade da Cia. Docas do Rio de Janeiro,
onde será construído o segundo terminal para agilizar
as cxportações de aço.
A área total do pólo petroquímico fluminense será
de 1.075 hectares, sendo que 350 hectares foram doados
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.
O projeto vai possibilitar investimentos de 3,2 bilhões
de dólares, em quatro anos, para a implementação do
Pólo Petroquímico, que produzirá poliéster, polietileno
de alta e baixa densidade, polipropileno, ácido acrílico,
PVC e acetona, entre outros produtos, para abastecer
as empresas produtoras de plásticos cm geral, tintas
c solventes, de autopeças e de eletrodomésticos, a indústria de química fina e de medicamentos.

Ocomplexo vai gerar 20 mil empregos diretos, durante a fase de implantação. Mais de cinco mil empregos
de alto nível serão gerados, em seguida.
A construção do Pólo Pctroquímico dó Rio di!Janeiro
vai, finalmente, ter início.' A sua concretização é ponto
de honra para os Governos Federal e Estadual. As
iniciativas e as açóes destinadas a tornarem realidade
esse sonho dos fluminenses contou, desde o início, com
a nossa entusiasta atuação, como parlamentar e como
cidadão do gradlle Estado do Rio de Janeiro. Lutamos,
em todas as frentes, para que essa promessa fosse concretizada.
Estão de parabéns o Presidente José Sarney e o Governador Moreira Franco, que puderam transformar
em atos concretos os planos e programas destinados
a dotar em nosso Estado de uma extraordinária agência
de desenvolvimento econômico; O Pólo Petroquímico
do Rio de Janeiro.
O povo fluminense, em particular as multidões que
habitam a Região Metropolitana do Rio de Janeiro,
agradece esse ato de visão política, econômica e administrativa, que vai acelerar o processo de desenvolvi·
menta daquela importante região.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, recebi do Dr.
Athos de Almeida Lopes, Secretário-Executivo da
A,CARESC, o esboço de importante iniciativa que visa
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a estabelecer as diretrizes de implantação do programa
de profissionalização dos pequenos produtores rurais
no Estado de Santa Catarina.
.
Esse projeto será uma realização conjunta da ACARESC (Associação de Crédito e Assistência Rural do
Estado de Santa Catarina) e da GTZ (Associação de
Assistência Técnica da ReplÍblica Fcderal da Alemanha) e tem como objetivo capacitar profissionalmente
pequenos agricultores em técnicas de produção e gerência a fim de elevar 11 renda. melhorar o nível sócio
econômico e aumentar a organização associativa dos
mesmos. O pequeno agricultor, profissionalmente, capacitado deverá utilizar mais racionalmente os fatores
de produção e desenvolverfõrmas solidárias de trabalho,
na agricultura.
O programa prevê a participação dos beneficiários
com a formação de um Comitê Deliberativo, do qual
participarão as seguintes entidades: SAAI, Fetaesc,
Ocesc, Associação dos Assentados, Condomínios de
Produtores, Condomínios de Armazenagem, Grupos
de Mecanização, Associações de Produtores e FABSC.
Este Comitê terá a função de aprovar e avaliar os
programas de trabalho do Projeto de Profissionalização
de Pequenos Agricnltores. O Comitê fica aberto à participação de representantes de novos setores organizados
da agropecuária catarinense.

O~ módulos técnicos serão realizados nos Centros
de Treinamento conforme relação abaixo:
Mecanização
Fruticultura
Suinocultura
Economia Doméstica
Industrialização artesanal
Olerieultura
Grãos, Tubérculos e Sementes
Bovinocultura de Leite
Piscicultura
Apicultura
Construções rurais (prep'aração de
mão-de-obra para a propriedade rural)
Arroz (irrigação e drenagem)
Armazenagem e secagem de cereais
Ovinocultura
Para ministrar os cursos técnicos devem ser preparadas equipes técnicas específicas a exemplo do Progrllma de Mecanização Agrícola.
De outro lado, a metodologia prevê:
B - Ensino e Aprendizagem
•
No segmento teórico serão abordados alguns princípios básicos. Visa ao embasamento teórico do conteúdo
programático. Utilizará aproximadamente 20% do tempo do curso.
O segmento prático se constitui na principal fase do
processo de Formação Profissional, é responsável pela
mudança de comportamento e assimilação ~/ou aperfeiçoamento de habilidades do treinando. Utilizará aproximadamente 80% do tempo do curso.
Visando a dar ao empreendimento uma feição e espírito de aplicabilidade, o cmpreendimento sc propõe
ao gerenciamento nos seguintes moldes:
a) Coordenação do Projeto
Deve ser nomeada uma Coordenação Central do Projeto, que inicialmente será constituída por dois técnicos,
cabendo a um a Coordenação dos cursos e ao outro
a Coordenação dos Centros de Treinamento.
b) Prioridade qidática dos Centros de Treinamento
A auto-suficiência dos Centros ~ Treinamento deve
ser buscada pela dinamização da programação de treinamentos, desta forma a qualidade didática e prática dos
cursos não deverá ser afetada quando se deseja obter
maior eficiência econômica.
c) Participação da ACARESC
Cada Coordenador do Escritório Central, as equipes
regionais e os extensionistas locais deverão prever, nos
seus programas anuais, como uma linha de ação a profissionalizção dos pequenos agricultores.
d) Divulgação
O setor de Comunicação da ACARESC deverá ter
uma participação significativa na divulgação dos calendários de cursos e do projeto. Uma vez estruturados
os cursos, será elaborado um calendário de realização
que será divulgado com antecedência para que os cursos
sejam ofertados para todo o Estado.

As diretrizes são as seguintes:
I. atender aos pequenos produtores e suas famílias
sem distinção de raça, credo religioso e político;
2. priorizar as formas grupais de trabalho e de produção;
3. cooperar ativamente ·com as diversas formas de
associações de pequenos produtores, na execução de
seus planos de trabalho concernentes à agropecuária
e economia doméstica;
4. estimular as iniciativas a nível comunitário que
visem à agregação de valores na produção primária e
que contribuem para maior independência dos produtores;
5. obter a participação democrática dos, produtores
e lideranças em todos os níveis, na elaboração, execução
e avaliação do plano de trabalho;
6_ evitar envolvimento político-partidário e/ou interferências de caráter discriminatório na administração
do programa de extensão legitimado pelos produtores
e lideranças;
7. compatibilizar o programa de extensão em seus
diversos níveis com as diretrizes de governo para a agricultura;
8. atender às principais atividades formadoras de
renda na propriedade familiar, assim como as atividades
ligadas a saúde e economia do lar;
9. priorizar as tecnologias que;
-sejam, ao mesmo tempo, competitivas e adaptadas
à realidade das pequenas explorações agrícolas familiares;
- promovam maior independência dos produtores
do ponto de vista técinico-financeiro e cultural;
- sejam ecologicamente equilibradas e sirvam para
recuperar e preservar o meio ambiente;
10. promover a formação profissional dos jovens
agricultores para que sua permanência no meio rural
seja uma opção natural e permanente.
A metodologia do curso de profissionalização constará de módnlo básico e módulo técnico, compreendendo;
A.I. Módulo Básico
Abordará o manejo do solo e da água (recursos naturais), Administração Rural, Associativismo e Política
Agrícola e Desenvolvimento Rural. O módulo básico
terá duração de aproximadamente três scmanas.
Será executado em etapas, com permanência alternada do treinando no Centro de Treinamento e na propriedade.
Estc módulo será ministrado em todos os Centros
de Treinamento, antecedendo os módulos técnicos. Prevê-se a capacitação das equipes regionais, Coordenadores do Central e Administradores. dos Centros de
Treinamento, que constituirão os quadros permanentes
de instrutores deste módulo.
A.2. Módulos Técnicos
.Terão duração de uma a três semanas por cultura
ou criação de acordo com o currículo.

e) Infra-estrutnra física dos Centros de Treinamento
A implementação dos cursos de profi~ionalização
exigirá reformas e ampliações em alguns Centros de
Treinamento, especialmente os mais antigos como o
Cetre, Cetrevi, Cetrag e Cetresmo. Também exigirá,
adaptações e melhorias de LJnidades Didáticas segundo
recomendação dos currículos a elaborar para cada rnlídulo.
f) Pessoal
Prevê-se com a implantação do projeto intensificar
a dinâmica de uso dos centros, devendo 70% de sua
ocupação ser voltada para 'os pequenos agricultores.
Isto demandará a necessidade de reforço na estrutura
. de pessoal de apoio aos cursos.
IV Veículos
E importante que todos os Centros de Treinamento
sejam dotados com veículos que possipilitam o tntm..
porte coletivo, para facilitar o deslocamento dos trpinandos durante os cursos.
h) É necessário que os itens arrolados em gerenciamento do projeto sejam vistos e aml1isados ,como um
todo. A importância menor a ser dada a qualquer item
poderá comprometer o desenvolvimento normal do projeto.
Merecerá especial atonção o critério de seleção dos
beneficiários, eis que será desenvolvida uma ação conjunta com os órgãos e entidades vinculados ao setor
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agrícola, bem como prefeituras municipais no sentido
de divulgar junto aos produtores rurais a programaqão
e a época de cada curso.
O Comitê Deliberativo se pronunciará quanto à seleção final dos treinandos.
O esboço apresentado desta cooperação técnica institui um relacionamento com a consultoria, assim formalizado:
1. Relacionamento entre a Missão de Cooperação
e a Acaresc:
O relacionamento da chefia da missão e/ou dos consultores técnicos com os dirigentes da extenção rural
dar-se-á:
a) Em primeira instância através does) coordenador(
1"es) da(s) área(s) concernente(s) que representa(m) a(s)
contraparte(s) brasileira(s) no projeto.
b) Em caráter cxtraordinário com a Direção.
2. O planejamento e execução do trabalho:
a) O planejamento das ações does) programa(s) deverá ser realizado com a(s) coordenação(õcs) e legitimado pela direção.
a.1) Os consultores participarão dos aspectos ligados
à concepção, planejamento das atividades, uso e organização dc ~ecursos humanos, financeiros e materiais,
obedecidas as diretrizes da Acaresc.
b) A(s) coordenação(ões) does) programa(s) deverá(rão) manter a chefia da missão e/ou consultores técnicos informados dos assuntos do trabalho que. afetem
.o planejamento e a execução do trabalho da cooperação, para que os últimos possam bem desempenhar
suas funções de consultoria junto aos primeiros.
3 _ O caráter does) programa(s) que recebe(m) a cooperação
O(s) programas(s) receptor(es) da cooperação (mecanização e treinamentos) deverão obedecer a parâmetros semelhantes àqueles dos demais programas da Acaresc. Suas diretrizes administrativas e técnicas subordinam-se, portanto, às diretrizes gerais da instituição.
Seu(s) caráter(es) dinâmico(s) deve(m) ser permenentemente assegurado(s).
4 - Programação de apoio material e financeiro:
A programação de apoio material e financeiro (equipamentos, material didático, viagens de técnicos e outros) envolvendo recursos da GTZ para o(s) programa(s) deverá ser definida com a(s) coordenação(ões)
para períodos mínimos de 6 (seis) meses, sendo adaptados às necessidades do projeto, ·sempre que necessário.
Inúmeras razões justificam este programa notadamente:
a) fixação do homem ao solo;
b) cresciiliento etonômico do segmento agrícola;
c) ampliação do mercado interno;
d) expansão setorial, pOls o Estado de Santa Catarina
se carecteriza como tendo sua economia baseada na
agropecuária, pois 86% dos municípios têm no setor
primário a principal;fonte de renda.
Ademais, convém rcssaltar e enaltecer que (} Estado

é tradicional produtor de alimentos ocupando a quinta
posição entre os demais Estados da Federação.
Dentre as peculiaridades que diferenciam Santa Catarin!} de outras Unidades da Federação destaca-se a representatividade da propriedade agrícola familiar.
Os estabelecimentos rurais com áreas inferiores a 50
hectares, embora detendo apenas 40% da área total,
respondem por 77% do valor da produção do setor
agrícola catarinense.
Mesmo assim, as pequenas propriedades rurais de
Santa Catarina geram rendas baixas ocasionadas priucipalmente,pela baixa produtividade dos fatores de produção, conseqüência, entre outral;, dos insuficientes conhecimentos técnicos e gerenciais.
Com o objetivo de melhor qualificar profissionalmente os pequenos produtores rurais, o projeto tenciona.
intensificar e sistematizar os treinamentos que a ACARESC já vem organizando, bem como buscar unia melhoria nos métodos e técnicas de ensino a serem utilizados.
Trata-se de ensino informal, utilizando-se estruturas
já existentes que são os 7 (sete) Centros de Treinamento
da ACARESC, bem como aproveitando os recursos
humanos já existentes como instrutores e pessoal de
apoio.
Os bons resultados alcançados até agora com o "Projeto de Promoção dos Pequenos Agricultores de Santa

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Catarina", especialmente na capacitação de técnicos
e agricultores em mecanização, nos mostra o potencial
desta iniciativa para a promoção das pequenas propriedades rurais de Santa Catarina.
Teremos, assim, Sr. Presidente, oportunidade de
mostrar o quanto pode uma ação conjunta desta magnitude. Mas, fundamental ressaltar aqui que por trás desta
iniciativa toda existe a dedicação, o esforço incessante
e entusiasta duma equipe de trabalho formada pelos
servidores da Secretaria da Agricultura, Irrigação e
Abastecimento, dos servidores das autarquias, das empresas vinculadas ao sistema agrícola catarinense, conscientes de. que da dedicação de cada um depende o
sucesso do Programa de Profissionalização dos Pequenos Produtores Rurais do Estado de Santa Catarina.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ULDURICO PINTO (PMDB - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, estou chegando de Porto Seguro, na Bahia,
e me confesso estarrecido com a depredação ambiental
que vem sendo promovida no Parque Nacional de Monte Pascoal, uma das mais importantes reservas ecológicas do País, onde a ação inescrupulosa de madeireiros
chega a promover a retirada diária de dezcnas de caminhões, levando toras de madeiras seculares.
Trata-se de crime dos mais graves, de verdadeira lesahumanidade, Sr. Presidente, porque essa ação devastadora compromete não apenas as gerações atuais, mas
seus reflexos terão repercussão sobre as gerações futuras, já que as investidas destruidores do homem se processam, hoje, em praticamente toda a Mata Atlântica.
Essa advertência, que nós temos trazido a esta Casa
de forma reiterada, encontra plena justificação no fato
de que atualmente as florestas primitivas ocupam apenas dois por cento de sua área original, sendo impo~
tante ressaltar que entidades ambientalistas internacionais consideram a Mata Atlântica brasileira a floresta
tropical mais ameaçada de todo o planeta.
'femos recebido vários telegramas do Prefeito de Porto Seguro, José Ubaldino, de cuja preocupação permanente com o problema de devastação dos recursos naturais da Reserva de Monte Pascoal somos testemunhas,
o qual, porém, não encontra eco em sua luta pela preservação dos bens ecolõgicos ali situados.
A persistência dessa ação criminosa contra a natureza, Sr. Presidente, deve-se à ausência de fiscalização
permanente por parte do poder público.
Devc-se também à omissão das autoridades que
atuam na repressão às investidas contra os santuários
ecológicos, verificando-se insuficiência de verbas em
um País que ainda não tem consciência efetiva sobre
a importância da ecologia.
Tanto é verdadeira essa afirmação, Sr. Presidente,
que agentes da Polícia Florestal na Mata Atlântica, no
sul do Estado da Bahia, em poucas ações de fiscalização,
atuam proprietários rurais e donos de serrarias que extraem madeira dessa floresta de forma predatória, ação
que se traduziu, no mês de março deste ano, em cerca
de cem autos de infração em apenas.dez dias.
Quase sempre, porém, a questão social está presente
nessas ações criminosas, como ocorre na Reserva de
Monte Pascoal, onde habitam ainda centenas de índios,
que, por absoluta falta de assistência da Funai, são
explorados e humilhados para prover o sustento seu
e de familiares.
Verifica-se, portanto, Sr. Presidente, que o problema
está a exigir ação mais firme por parte dos órgãos públicos que existem justamente para fiscalizar toda e qualquer prática lesiva ao interesse ecológico, e, ao mesmo
tempo em que deixamos nos Anais da Câmara do Deputados essa denúncia, desejamos reiterar apelo no sentido de que o Governo Federal proporcione maiores recursos ao setor, para que o Brasil não continue a ser
o País que apresenta maior grau de comprometimento
no seu equilíbrio ecológico.
Era.() que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,
O SR, BORGES DA SILVEIRA (PDC - PRo PronUl1cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. De.putados, compareço a esta tribuna para expressar-me
como representante de um estado produtor de alimentos básicos da população brasileira e de produtos nobres
de exportação, geradores permanentes de divisas, de
progresso, e sustentadore~ da: economia e do bem-estar_
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O Paraná, Srs. Deputados, é a síntese nacional, por
seu território, seu clima diversificado e as etnias que
deram origem ao seu povo. Este Estado, senhores, pelo
que representa, serve como amostra clara da agropecuária brasileira, retratando o estágio, as perspectivas
e as dificuldades da produção no meio rural.
Como agricultor e pecuarista, que também sou, quero
dar ciência aos dirigentes nacionais da realidade que
nos impõe o conturbado momento que atravessa o País.
E desejo manter coerência na expressão dos sentimentos mais legítimos e na manifestação das preocupações
dos agricultores e pecuaristas do Paraná.
Inicialmente, vejo como necessária uma conscientização de que a nova Constituição Federal altera princípios dc relacionamento entre as entidades de classe
e destas com terceiros, especialmente com o Governo.
Desvinculadas da burocracia, estas entidades carecem
atualmente de reorganização para o ajuste à liberdade
e à necessidade de autogestão.
Os órgãos públicos, por seu lado, atravessam uma
fase também de arranjo, imposto pela gestão financeira,
especialmente tributária. A descentralização, enquanto
não se consolida, gera conflitos de comando e gerenciamento entre os órgãos que perdem estrutura e aqueles
que por imperativo serão criados c deverão atuar nos
Estados e Municípios.
Somos responsáveis pela avaliação e a reorganização
de entidades, nesta fase de transição e indefinição a
que todos estamos assistindo. No sindicalismo, teremos
o novo sindicato, que precisará da elaboração de idéias
para enfrentar as novas regras constitucionais e de participação na criação das leis que vão definir com mais
clareza as normas da vida sindical no País.
O sindicalismo rural, neste momento, não pode sofrer
prejuízos por questões de política interna, de interesse
de grupos ou pelas competições regionais. Esta, repito,
é a fase em que interesses maiores estão discutidos e
definidos; e o momento da união e da harmonia, para
tornar mais fortes as posições de defesa da classe produtora.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, O momento que
atravessa a vida institucional do País reserva tarefa que
exige esforço redobrado e competência de nossas lideranças. Não tenho dúvida de que vencerão somente
os melhores, pois a passividade está sendo superada
pelos grupos militantes de interesses distintos. A competição faz-se presente. É o desafio da disputa permanente. O nosso convívio impõe agilidade e exige soluções para impasses os mais diversos. Assistimos avanços
de grupos que questionam o direito de propriedade
e a livre iniciativa. Não basta fazer da agricultura instrumento gerador de recursos para outros setores da economia. Não basta usar o trabalho, o suor dos agricultores
para desbravar e ocupar o território nacional. Querem
ainda o patrimônio da famaia rural. Atribuem-se e congelam-se preços que não cobrem custos; permite-se o
abuso no mercado de insumos de produção; elevam-se
os impostos; criam-se novos impostos; os recursos de
custeio chegam tarde ou não existem; os recursos para
comercialização igualmente não são facultados na forma
como prometidos e importam-se produtos em plena safra.
Não fosse este grave panorama suficiente, estou determinado ainda a registrar a falta de coordenação e
a ausência de soluções adequadas ao setor agrícola,
a médio e longo prazos. Estou determinado a denunciar
a falta de perspectiva, que está levando o agricultor
a conta{ apenas com a própria sorte e com a possibilidade de ser lendo a execuções judiciais, como marginal da sociedade.
Estou aqui para alertar sobre a situação em que,
além do conflito de llutoridade e competência,. avançamos para o final de um período de governo. No encerramento de um mandato presidencial, as estruturas dos
órgãos públicos apresentam-se desorganizadas, como
vítimas de extinção, de fusão e outros processos administrativos inacabados.
O maior desperdício do Governo é pagar contas de
órgãos desativados, que, além de não produzirem, consomem verbas públicas.
Precisamos com urgência criar mecanismos de efetiva
participação nas decisões que interessem aos agricultores. E surgem instrumentos que poderão ser valiosos
para normalizar a vida rural brasileira. A Lei Agrícola
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e a Lei Agriria deverão consistir em normas e diretrizes
para a orpnização da agricultura empresarial. Vamos
,empc:nbar-nos para que essas novas leis venham garantir
a participação dos agricultores nas decisões referentes
à produçio e à comercialização de suas safras. Que
os agricultores possam participar ativamente das decisões dos órgãos públicos, não somente com opiniões
ocasionais, mas tomando parte inclusive na elaboração
dos orçamentos e prioridades de ação. Desejo agora,
com uma ~rie de encontros, provocar o debate e colher
sugestões para os próximos passos esperados do Congresso Nacional. Espero também, de alguma forma,
estar colaborando com as entidades municipais e estaduais, que se constituem em base de sustentação, organizaçio e defesa da agricultura moderna.
Estou certo de que, debatendo as novas leis, inclusive
a trabalhista, considerando as questões agrária e econômica, poderemos aprimorar o desempenho de suas entidades representativas, fazendo-as instituições de vanguarda da agricultura em cada Município, nos Estados
e no PaIs.
Teremos de discutir a forma de promover o novo
pe~ da org~o, das competências, das relações
SOCI8II e econÕJnlcas. Teremos de investir em análises
~ obter pro~tas locais e regionais para;
mUllicipalização da agricultura. Na organização da produção, o mneamento agrícola surge como ·tema a ser
,eJ1Cl!minb~doemtermos práticos, evitando desperdícios
nos I;Dvc:stimentos, perdas de produtos e de mercadps,
Preasamos garantir a condição de liderança e participaçjIo 801 produtores rurais, quando o assunto a ser
tratado represente interesse da atividade econômica que
desenvolvem.
Em Brasília, as gestões dos agricultores praticamente
esgotam todos os níveis de governo. Vivemos grandes
~o~, que se iniciaram em 1987, passando pelos
difíceJl momentos da aprovação do novo texto constitucional e culminando recentemente com a grande concentraçjo dos agricultores explolados na hora de vender
a soja. Nio há calma necessáriapara discutir, por exemplo, o aprimoramento e as alternativas da produção
agrícola. E temos de preparar-nos pois o quadro adiante
não lIc: deverá configurar diferente. Teremos a repetição
das difiaddades em relação ao trigo e complicações
decorrentes de fatos novos impostos à organização do
combcio do café. Sáó situações que, chegando ao extre.
mo do descaso, cansam as lideranças do campo, fazen·
do-as deserentes do diálogo com o Governo e levando-as u ruas em passeatas de protestos. Esse o último
gesto para salvar a dignidade e a imagem do agricultor
perante a sociedade brasileira, pois, não raro, o agricultor apoliado aparece como vilão e responsável pela
taxa inflacionária.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, espero que estejamos unidos na programação de nosso futuro. Meu apelo
é no sentido da união necessária nesta fase drástica
da agropecuária nacional. Vamos em frente, pois as
dificuldades nos ajudam quando convocam maior competlncia; conflitos exigem de nós mais serenidade; o
desgaste de energia e recursos nos levará a maior objetividade e menor dispersão.
Vau:er dificuldades é o preço que deveremos pagar
para resgatar este País de seus descaminhos, buscando
adiante, se nio para nós, para nossos sucessores, mais
justiça, estabilidade e maiores realizações.
Muito obrigado.

O SR•.FÉIlES NADER (PTB - RI. Pronuncia o
seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
um IIOYO problema começa a ganhar dimensões elásticas
Da Iirea ecoa6mica, gerando sérios transtornos para uma

pma de braIiIeiros.

Os ~ de crédito, que se popularizaram nos Estados
COIno alternativa eficaz para o público conSUDJIdor, estalo fadados a uma crise inusitada no Brasil.
A maioria das lojas, ainda que conveniadas, estão exigindo ~ ~éseimo de juros. Segundo os comerciantes,
as administradoras de cartões de crédito estão reembolsaJltlo o colMrclo somente 30 dias depois da compra.
Argumentam, com inteira razão, que a manutenção
do mesmo preço para os cüentes que pagam à vista
utilizando dinbeíro ou cbeque, e para os que usam car:
tão de cr6dito peoaliza os primeiros, cujo universo ~
muito maior.

!Jnidos
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As administradoras de cartões de crédito dilataram
os prazos de pagamentos aos comerciantes. Antes, os
créditos eram operacionalizados num prazo de cinco
a dez dias, que foi estendido até vinte e sete dias, sem
qualquer correção.
Essas mudanças criaram, num ambiente de aceleração inflacionária, situação inconcebível, visto que a
maioria dos contratos foi firmada quando a inflação
se encontrava em torno dos 8%.
Diante deste quadro, há necessidade da ingerência
da equipe econômica do Governo, no sentido de criar
medidas que preservem os interesses dos consumidores
diante das administradoras de cartões de crédito, pois
ele paga anuidade e taxa de admissão elevadíssimas,
e não tem qualquer retomo.
Não se pode permitir, Sr. Presidente, que essa irregularidade continue prejudicando milhares de brasileiros.
Insistimos na intervenção do Ministério da Fazenda,
por intermédio de seus órgãos competentes, visando
a disciplinar a atuação das administradoras de cartões
de crédito, que, na prática, não estão cumprindo os
benefícios que oferecem aos seus clientes.
Muito obrigado,

o SR. NEY LOPES (PFL - RN, Pronunica o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
nesta Casa, tenho feito críticas ao Governo federal,
quando as entendo necessárias. Afinal, a democracia
se pratica pelas colocações de temas que reflitam o
interes~ maior da opinião pública.
Nesta pportunidade, venho à Tribuna registrar um
voto de aplauso à gestão do Sr. Jorge Washington Bezerra da Cunha - Presidente da Central de Medicamentos (Ceme), vinculada ao Ministério da Saúde.
Tendo assumido a 9ireção desse ilnportante órgão,
o Dr. Jorge Washington imprimiu cntérios de ação,
os quais merecem o apoio do Poder Legislativo. Não
conhecemos em profundidade a sua administração. Porém, no que se refere à descentralização da distribuição
da farmácia básica aos municípios brasileiros, não há
como se ter opinião contrária. Afinal, a Constituinte
definiu e escreveu, com tintas muito claras, o princípio
da autonomia municipal.
O município brasileiro há de ser, pela nova Constituição, um ente respeitado, e não um eterno pedinte
de pires na mão, como aconteceu no passado recente.
A partir desse novo conceito constitucional de autonomia municipal, é possível admitir-se que o Gov~
federal, gerindo os recursosorçamentários, passe a
atender os municípios em prog{amas emergenciais, diretamente, sem necessidade de interferências políticas,
tendo em vista exclusivamente o interesse público.
É nesta ótica, Sr. Presidente, que registro a conduta
do Dr. Jorge Washington Bezerra da Cunha na (Ceme).
S. S' fixou o critério correto, de que os remédios constantes da farmácia básica de atendimento ao povo sejam
distribuídos diretamente às prefeituras, de acordo com
as necessidades locais regionais. Pude constatar a grande alegria dos prefeitos do meu Estado, o Rio Grande
do Norte, ao serem convocados, diretamente, sem terceiros, para receberem esses medicamentos e assim
atenderem às clientelas pobres e carentes do Estado.
O fato é merecedor de especial destaque, muito mais
como ato de justiça, do que com outra intenção. Sr.
Presidente, neste País, são useiros e vezeiros os administradores e prepostos governamentais que utilizam a máquina estatal para obter benesses e vantagens, em razão
de grupos ou de pessoas.
Aquelas comunidades que, no Rio Grande do Norte,
recebem a farmácia básica da (Ceme); no momento,
certamente são desconhecidas do presidente Jorge Washington Bezerra da Cunha, mas, em verdade, estão
necessitadas e agradecem o gesto responsável desse administrador. Resta-nos, Sr, Presidente, esperar que a
ação da direção da (Cerne) neste momento prossiga
e que, nos meses seguintes a farmácia básica seja gradualmente complementada, sem quaisquer interferências a não ser aquelas que justifiquem atender aos mais
pobres e carentes.
Agindo dessa forma, e com critérios de legalidade
na compra dos medicamentos, através da licitação pública, como manda a lei, a (Cerne) terá sempre o apoio
deste parlamentar e com certeza, desta Casa, pois, jun·
tos, estaremos cumprindo o nosso dever,
Era o que tinha a dizer.
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o SR. NEY LOPES (PFL - RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados,
para as devidas providências. encaminho à Mesa o seguinte requerimento:
Ney Lopes, Deputado Federal infra-assinado vem
respeitosamente, na forma regimental. requerer a V.
Ex', seja consignado em ata, voto de pesar pelo falecimento, ocorrido ontem, dia 12 do Corrente, do Desembargador José Humberto Barbalho, na cidade de Natal
-RN,
O falecido exerceu a magistratura e advocacia militante no Estado do RIo Grande do Norte, sempre com
especial zelo e dedicação. Presidiu o Tribunal de Justiça
do Estado, participou do Conselho da Magistratura e
da Primeira Câmara de Julgamento sempre revelando
capacidade e conhecimentos jurídicos.
O registro, ora solicitado, é para que os Anais, do
Congresso Nacional registrem o infausto acontecimento, fazendo justiça a um cidadão honrado e cumpridor
dos seus deveres.
Pede or equerente que o presente voto de pesar seja
comunicado à SI' Geralda Ana Cavalcanti Barbalho.
esposa do falecido, à rua Apodi n' 827 - Apt' 202
- Natal - RN e seus filhos,
P. Deferimento,
.
Sala das sessões, 13 de setembro de 1989. - Deputado Federal.
O SR. GEOVANI BORGES (PRN - AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, como é do conhecimento geral, as despesas com
instrução configuram, atualmente, um dos itens mais
elevados que oneram o orçamento familiar, em virtude.
principalmente, do valor das mensalidades escolares.
Por esse motivo, afigura-se-nos plenamente razoável
que os dependentes de segurado falecido possam receber a quota a que têm direito, até alcançarem a maioridade, desde que estejam cursando estabelecimento de
ensino de nível médio ou superior.
Nesta coníormidade, elaboramos proposição contemplando a espécie e, para esse efeito, acrescentando parágrafo ao art. 3' da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de
1960 - Lei Orgânica da Previdência Social.
Em se tratando de providência justa, solicitamos a
nossos dignos Pares que emprestem seu inestimável
apoio à propositura,
O SR. ASSIS CANUTO (PL - RO, Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, manifesto minha preocupaçãO quanto à indefinição
das autoridades responsáveis pelo setor econõmico do
Governo, com relação a recursos para agricultura, na
safra agrícola 89/90.
Essa minha preocupação reside em três aspectos principais:
l' Falta de definição e fixação do VBC (Valor Básico
de Custeio), para os financiamentos de custeio.
2' Falta de volume de dinheiro para o financiamento
dQ plantio da próxima safra.
3' Falta de recursos para aquisição do remanescente
da safra já colhida (ano agrícola 88/89) principalmente
para a safra de trigo, já em fase de colheita e sem
definição de política de compra.
Estes fatores poderão determinar o sucesso ou o insucesso da próxima safra.
É bem verdade que, nos últimos três anos, a produção
de grãos tem crescido em uma proporção bastante animadora, mas já se observa, em várias regiões produtoras
de grãos, principalmente de Mato Grosso e Rondônia.
onde os agricultores são menos capitalizados, o seu desãnimo, em decorrência das dificuldades atravessadas
neste ano, e não será nenhuma surpresa se a produção
de grãos baixar em termos relativos. Realmente, muitos
agricultores estão semeando capim nas lavouras e transformando-as em pastagens e outros, simplesmente.
abandonando a atividade produtiva, pela falta de incentivos e de resultados positivos!
Todavia, ainda há tempo para salvar o setor primário.
basta que o Governo decida apoiar os agricultores e.
através de medidas concretas, tornar a atividade rentável. Haverá, então, produção, e cada vez maior, caso
contrário, enfrentaremos sérios e graves problemas no
abastecimento interno e queda nas exportações, com
grandes prejuízos para a sociedade e profunda retração
na nossa balança comercial.
Com o Governo a palavra!
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o SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o tratamento que o Ministério das Minas e Energia
tem dispensado ao setor mineral é discriminatório e
não atende ao desenvolvimento brasileiro.
Esta denúncia é da Coordenação Nacional das Associações dos Empregados - Conae, e da Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM.
Segundo esta Coordenação, a CPRM executa importantes atividades que atendem ao setor mineral, entre
as quais salientamos: levantamento geológico básico c
programa de avaliação de depósitos de substâncias minerais, que geram informações geológicas imprescindíveis no descobrimento de jazidas e no conseqüente
desenvolvimento industrial e econômico do País.
Todo esse trabalho corre seriamente o risco de ser
desativado e, a longo prazo, comprometer nosso desenvolvimento, Isto porque as atividades da CPRM estão
sendo paralisadas, em decorrencia do corte de 55%
do Orçamento de 1989 e pelo não-atendimento da solicitação da CPRM ao MME, de crédito suplementrar.
A falta de verbas, além de comprometer o trabalho
desenvolvido pela CPRM, coloca em risco seu quadro
de pessoal.
Ao longo dos anos, o quadro de pessoal da CPRM
vem adquirindo conhecimentos de inestimável valira
para o desenvolvimento dos trabalhos, culminando com
o alto grau técnico e científico na execução e informatização total dos dados disponíveis aos órgãos de planejamento govocnamental, quer no âmbito nacional, quer
no âmbito regional.
Não fosse o trabalho sério de seus técnicos, o País
hoje ainda estaria amargando uma dependência externa
de inúmeros bens minerais, com sérias repercussões
na sua balança de pagamento.
Por tudo isso, Srs. Deputados, não podemos permitir
que uma estatal do porte da CPRM, que executa trabalho inestimável para o nosso desenvolvimento, tenha
suas atividades e o acervo de conhecimentos de seu
quadro dc pessoal comprometido por uma política irresponsável.
Exigimos do Governo, do Ministro das Minas e Energia, que atenda às reivindicações da CPRM, transferindo para esta a verba necessária para o desempenho
eficiente de sua atividade.

reador Eduardo Tainha acaba de manifestar-se na Câmara Municipal de São Gonçalo no sentido de sensibilizar o DER-RJ a reabrir o acesso, ainda que não através
d eum caro viaduto, como sugerem alguns, mas ao menos por meio de uma "agulha" na RJ-ID4, solucionando
o problema imposto àquela comunidade pelo órgãoestadual.
Apontou o ilustre Vererador uma série de precedentes que já existem naquela e em outras rodovias
estaduais, demonstrando que o corte da estrada, por
um acesso bem feito, não causa riscos ao tráfego usual,
citando a melhoria dos trevos nos bairros Caramujo,
em Niterói, e Colubandê, em São Gonçalo, ora em
execução pelo DER-RJ, e que nada ficam a dever à
situação observada em Jardim Catarina.
Este meu pronunciamento visa a solidarizar-me com
a reivindicação do Vereador Eduardo Tainha e a renovar meus apelos ao Governador Moreira Franco, no
sentido descumprir o compromisso assumido na campanha eleitoral de 1986, comigo e com os demais companheiros do grupo político a que pertenço, pois os moradores de Jardim Catarina não podem continuar a ser
prejudicados pela insistência do DER-RJ em manter
uma decisão já defasada nestes iíltimos dez anos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

go, da renda, enfim, do desenvolvimento econômico
e social daquela sofrida e injustiçada região do País,
Ressalte-se que essa malfadada importação cria um
precedente sumamente perigoso, ao estabelecer uma
concorrência desleal, que poderá levar à falência centenas de pequenos produtores rurais do Nordeste, aos
quais, em decorrência do rebaixamento forçado dos
preços, feito em favor de uma empresa multinacional,
poderão ficar totalmente impossibilitados de arcar com
as suas responsabilidades financeiras,
Cabe dizer, finalmente, que essa importação é feita
em favor de uma empresa implantada no Nordeste com
os favores do Governo, representados pela concessão
de insenção de impostos e de recursos do Finor, no
pressuposto de que ela deveria contribuir para o desenvolvimento económico e social do Nordeste, mediante,
inclusive, o aproveitamento da matéria-prima local.
A comunidade nordestina vê-se, assim, burlada duplamente, e se sente no direito de exigir explicações
do Governo.
Apelamos, pois para o nobre Líder do Governo, no
sentido de buscar esclarecimentos sobre as causas que
determinaram a importação de um produto sabidamente não escasso no mercado nacional, a fim de que possamos tranqüilizar os pequenos e médios produtores de
coco da Bahia de nossa Região.

o SR. OSMAR LEITÃO (PFL - RJ. Pronunica o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, quando, nas eleições de 1986, integrei a Aliança
Popular Democrática, <J.ue conduziu o então candidato
Moreira Franco à vitória nas urnas, dele obtive uma
s6rie de compromissos em favor do Município de São
Gonçalo, de que tive a honra de ser Prefeito e que
continuo a representar nesta Casa.
Entre aqueles compromissos, destacava-se o da construção de acesso rodoviário ao bairro de Jardim Catarina, o maior loteamento da.América do Sul, com 24
mil lotes, população estimada em 100 mil habitantes,
comércio em franco desenvolvimento, pequenas e microindústrias em fase de implantação ou crescimento,
rede escolar pública e privada ainda insuficiente para
atender à demanda clubes esportivos e sociais e numerosas associações de moradores, que já lhe são as características iniciais de vida própria.
Apesar desta pujança, em nome da segurança do
tráfego na rodo'Via estadual RJ-I04, há cerca de 10 anos,
foi fechado o trevo rodoviário que lhe dava acesso,
fazendo com que moradores e visitantes tenham de fazer
retorno no bairro de Santa Luzia, alongando em 8 quilômetros as viagens diárias, com perda de tempo para
milhares de trabalhadores, aumento do consumo de
combustíveis - exatamente quando o Pafl; necessita
de que sejam eles economizados - inibição das atividades comerciais e industriais e maiores dificuldades
para as emergências médicas em população de tal volume.
Os riscos de segurança apontados pelo DER-RJ para
o fechamento daquele acesso hoje não mais existem,
pois, desde a abertura da BR-IOl, no trecho NiteróiManilha, mais de 50% do tráfego da RJ-l04 foi desviado
naturalmente para a rodovia federal, não havendo razão, portando, para a manutenção da decisão anterior
àquele evento.
Atento às necessidades da população gonçalense e,
em especial, dos residentes em Jardim Catarina, o Ve-

o SR. HORÁCIO FERRAZ (PTB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, informações procedentes do Rio de Janeiro dãó
conta de que o Governo Federal acaba de autorizar
. a importação de coco ralado oriundo do Sri Lanka,
Cingap1,lra e Filipinas, no valor global de US$
150.000,00, em favor da Maguary Protudos Alimentícios S.A, hoje pertencente à multinacional Souza Cruz
S.A.
Trata-se de informação que traz consigo profundas
inquietações, não tanto pelo valor das divisas destinadas
a essa aquisição e que são mais uma vez malbaratadas
com a compra, no exterior, de produtos que já são
processados no mercado nacional, mas, sobretudo, pela
repercussão que teve, junto aos produtores de coco,
existentes em todo o território brasileiro e, especialmente, no Nordeste.
Como se sabe, o coco da Bahia é uma cultura que
se encontra espalhada por todo o litoral nordestino e
que assegura emprego e renda a dezenas de milhares
de pequenos produtores rurais.
Também é do conhecimento geral que o próprio Governo, que hoje autoriza tão desarrazoada importação,
vem estimulando a expansão dessa cultura, já há vários
anos, por meio de financiamentos feitos. pelas instituições oficiais de cr6dito, ou mediante os incentivos do
Finor, concedidos pela Sudene,
No exato momento em que essa política de estímulo
à produção do coco da Bahia começa a apresentar os
primeiros resultados, somos surpreendidos com essa decisão governamental.
Cumpre ressaltar a grave preocupação que tomou
conta dos produtores nordestinos, sobretudo os pequenos e médios.
Essa preocupaçáo, que docorre de uma medida intempestiva e sem razões plausíveis, adotada pelo Governo, cunduzirá, por certo, ao destino e ao abandono
de novas iniciati,vas, no campo daquela tradicional cultura nordestina, em prejuízo, mais uma vez, .do empre-
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o SR. FLORESTAN FERNANDES (PT - SP, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente fazemos
um apclo aos Parlamentare5', no sentido de ser agilizada
a votação do projeto de lei de autoria do Deputado
Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do Partido dos
Trabalhadores e da Frente Brasil Popular, que regulamenta o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
o FGTS,
O projeto do companheiro Lula evita a gestão irregular do FGTS', tocando em seus pontos fundamentais.
Assegura rendimentos mensais aos trabalhadores, equivalentes aos rendimentos da caderneta de poupança,
amplia as possibilidades de saque, além de reduzir o
prazo em que os recursos ficam retidos pelos bancos,
Outro ponto importante do projeto do Deputado
Luiz Inácio Lula da Silva é a exigência de participação
dos trabalhadores na gestão do FGTS. Essa seria a
maneira de evitar que esse património da classe trabalhadora fosse dilapidado, para fins alheios a sua função.

O SR, DIONÍSIO HAGE(PRN - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) ........ Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, volto à tribuna para tratar de assunto de magna
importância, qual seja as verbas para o setor da educação brasileira,
No período de elaboração de nossa Constituição, hoje
em pleno vigor, fomos daqueles que desde logo apresentamos proposição no sentido de elevar de 13% para
20% o percentual da renda bruta da União para os
serviços de educação no País. Não logramos uma vitória
total mas vimos consignada, em nossa Carta Magna,
uma elevação para 18%,
Entretanto, Sr. Presidente, estabelecido o percentual
constitucional, ainda insuficiente, em nossa opinião,
uma vez que corresponde a 3% do produto nacional
bruto,.surgiu o problema da divisão' deste percentual
pelos 3 graus de ensino,
No momento em que a Comissão de Educação discute
a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
julgamos oportuno que se regulamente o citado preceito
constitucional, a fim de se evitar o que vem acontecendo.
Não é possível a este Parlamentar ficar impassível,
uma vez que, cOIltrariando até mesmo princípios lógicos, o maior apoio é dado ao ensino do 3' grau, que,
conforme informações recebidas, está absorvell«l() D!~S
de 65% da dotação de 18%, prevista na Constituição.
Sr. Presidente, essa distribuição injusta traz o panorama hoje observado na educação brasileira: O ensino
público do l' grau totalmente desacreditado; o professor
do 1° grau mal pago, a ponto de em algumas universidades da Federação ter salário muito inferior ao salário mínino; as escolas mal assistidas; materi/ll escolar
precário. Para ser honesto em minha afirm~tiva, em
algumas escolas não existe giz, carteiras, mesas, enfim,
nada que possa apoiar o preparo do~ educimdos.
Sr. Presidente, este pa,norama aqui descrito não se
observa somente nos longínquos rincões deste País, mas
aqui mesmo, na Capital da República, onde até a falta
de segurança já determinoú à morte de um estudante,
em plena sala.de aula.
Sr, Presidente, é dramático o nosso apelo, Na regulamentação deste dispositivo, nada menos de um perecn-,
tual de 50% deverá ser destinado ao ensino de t· grau;
deve ser estabelecido um piso salarial para o professor;:
recursos maiores para a organização da Escola, que
permitam a aquisição de material didático, material escolar, a construção de maior número de salas de ahla.
Sr, Presidente, Sr" e Srs, Deputados é indiscutível
que, apesar de tudo que possa ter sido feito, cresce
dia a dia o número de analfabetos em nosso País,
Era o que eu tinha a dizer.

o SR. COSTA FERREffiA(PFL - MA. Prununcia
o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Sr'. e Srs. Deputados, o Município de Chapadinha, no Estado do Mara·
nhão, localizado na BR-222, que liga a BR·135 a Parnaíba, Piauí, é uma cidade que vem crescendo a cada dia,
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tando do ponto de vista populacional quanto dQ social
e ",conômico. Sua estrutura urbana é bastante precária,
principalmente no que concerne ao sistema viário, além
de outras lacunas. do ponto de vista do saneamento
básico. Nosso apclo é no scntido de urna atenção mais
cuidadosa, por parte dos órgãos federais, especialmente
dos Ministérios dos Transportes e do Interior, para que
os titulares dessas pastas liberem com urgência. os recursos necessários à execução de obras prioritárias para
erradicar tais deficiências, a fim de dar segurança, higiene e saúde aos habitantes da cidade que consideramos
a princesa daquela região.
Sr. Presidnete, o asfaltamento da Chapadinha é uma
reivindicação justa. e dará a estrutura ideal para o seu
desenvolvimento. fundamental também para todos
aqueles que trafegam, indo e vindo, do Maranhão para
o Piauí.
Diga-se de passagem que a cidade de Chapadinha
presta relevantes serviços ao desenvolvimento do Maranhão. principalmente quando se torna, na conjuntura
atual. hospedeira das empreiteiras que, a ~lita altura,
devem estar em plena atividade na pavimentação desta
importante BR. Após sua conclusão, diminuirá consideravelmente a distância entre Fortaleza e São Luís. pois
o trajeto será todo pelo litoral.
Por aí poderemos avaliar a situação estratégia em
que se encontra Chapadinha. Com o asfaltamento poderemos proporcionar aos transeuntes, o respaldo necessário a uma estadia humana, agradável e confortável.
Além desses argumentos, trata-se de um centro de
armazenamento da produção agrícola dos Municípios
adjacentes, especialmente no tocante à produtividade
de grãos e outros cereais, somando-se estas atividades
à criação de rebanhos bovinos, caprinos, ovinos ctc.
Todo este potencial de serviços rcalizado na cidade
Chapadinha justificauma ação completa de órgãos federais e estaduais, para atender aos anseios e às aspirações
do povo de Chapadinha. nesta reivindicação justa e
necessária ao seu desenvolvimento.
Por isso, Sr. Presidente, apclo vcementemente desta
tribuna para que os recursos sejam liberados dentro
do menor espaço de tempo, visto que Chapadinha clama
por este benefício.

o SR. HÉLIO ROSAS(PMDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estabelece o art. 58. da Consolidação das Leis do Trabalho que a duração normal da jornada de trabalho para
os empregados em qualquer atividade privada não excederá oito horas diárias, desde que não seja expressamente outro limite.
Entretanto, a Constituição Federal que veio a lume
em 1988, no inciso XIII do art. 7' determina que a
duração do trabalho não será superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jorna~ mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Nesta conformidade e como a legislação ordinária
pertinente deve sintonizar-se com a Lei Maior, preparamos projetos de lei alterando a redação do mehcionado art. 58 da CLT, na forma do disposto constitucionalmente.
Em face do exposto, solicitamos aos nossos ilustres'
pares apoio à iniciativa.
O SR. EDUAR80 SIQUEIRA CAMPOS(PDC TO. Pronuncia o seguinte discurso.) - si:. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, no momento em que a União
institui o selo-pedágio, com expressiva arrecadação de
recursos, e o País inteiro se une em um esforço de
desenvolvimento e recuperação do setór produtivo, é
lamentável o estudo de conservação das nossas rodovias
em todo o território nacional.
As péssimas condições daBR-230- Transamazônica
-deixando o Município de Araguatins, Estado do To_
cantins,e todo o Bico do Papagaio sem ligação rodoviária com o Estado do Pará, traduzem bem a situação
de abandono das rodovias federais.
Não se pode entender corno uma estrada da importância da BR-230, fundamental para o desenvolvimento
e integração de toda a Região Norte, se encontre abandonada pelo Governo Federal, quando sabemos do'
imenso volume de recursos que esta rodovia custou
aos cofres da Nação.
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As providências para a recuperação daquele trecho
da Transamazônica já foram por nós solicitadas ao Exm'
Sr. Ministro dos Transportes. o que reitero da tribuna
desta Casa. em nome do povo de Araguatins e de todo
o meu Estado.
Ficam aqui o meu protesto e a minha indignação.
na esperança de que sejam restabelecidas as condições
de tráfego naquela região e mais rapidamente possível.
Era o que tinha a dizer.
O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA(PMDB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, neste mês atingimos uma cifra recorde: um
endividamento interno equivalente a US$ 100 bilhões,
ou se.ia. algo em torno de 70 por cento da dívida!xtema,
colocada entre as mais altas do mundo. Apesas deste
volume brutal, superior ao meio circulante brasileiro,
segundo os dados do Banca Central, o Ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, defendeu ontem, pelas
emissoras de rádio e televisão, a continuidade da política de juros altos, que, além de agravar este quadro,
infringe frontalmente a Constituição em vigor.
Este País sempre se earacterizou por uma aplicação
flexível da lei. Aqui, não basta o crivo do Legislativo
e do Executivo para que ela vigore. Há o nefando "jeitinho". que sempre beneficia poucos privilegiados em
detrimento dos enormes segmentos deserdados de população. A Constituição é clara: os juros foram tabelados em 12 por ccnto ao ano. Este dispositivo, transparente em sua redação, não recebeu as benesses da autoaplicação, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal.
Neste particular, creio que o Supremo errou. Sem
um limite para os juros, o endividamento interno disparou. Urna política de juros altos impliea elementos de
restrição de consumo, o que, em teoria, esfriaria a demanda e diminuiria a inflação. Por outro lado, estes
juros terminam por ser embutidos no preço das mercadorias, o que elimina' os possíveis benefícios desta medida.
Ao analisarmos o desempenho dos diversos setores
da economia, verificamos que o único que apresenta
problema é o do Governo. Isto se deve a vários fatores:
além do inehaço da máquina estatal, em virtude de
práticas clientelistas e paternalistas, há urna erônica defasagcm de tarifas e produtos como um subsídio direto
às indústrias. Tudo se agrava, no entanto, pelo descontrole da dívida interna. que termina por minar a capacidade de investimento do Estado.
Estas euormes quantias manipuladas diariamente no
Open e no Over são sonegadas de aplicações produtivas
do setor privado e do setor estatal, gerando. por simples
inércia. upla forte pressão inflacionária.
Por estas razões, pcço uma definição imediata desta
Casa pela regulamentação do tabelamento' dos juros
em 12 por cento ao ano. De outra maneira, teremos
de, no futuro, realizar uma auditoria da dívida interna
para saber a qucm pagar e a quem não pagar, em um
doloroso processo de moratória. Se não agirmos imediatamente, o calote será inevitável. Não se divide um
balão de gás. Ele explode. A dívida do Governo brasileiro é um inchado balão de gás que explodirá em um
futuro próximo. Quem viver verá.
O SR. ISMAEL WANDERLEY (PTR - RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr". e
Srs. Deputados, o nível de indexação da economia brasileira vem gerando; nos últimos anos, inúmeras distorções. Passo contínuo, observa-se por parte do Governo
urna preocupação nitidamente voltada para as variaçóes
dos índices de preços propriamente ditos, quando, na
verdade, o alvo deveria ser as causas reais do processo
inflacionário crônico.
Penaliza-se o consumidor. Penaliza-sc a empresa
através de mecanismos em que os preços são administrados sem critérios e parâmetros efetivamente técnicos,
redundando em inúmeros problemas financeiros. E nesse processo de penalização múltipla o ~etor, privado
tenta proteger-se, para não ver seus segmentos irreversivelmente inviabilizados. Já as empresas est41tais e órgãos
públicos, de modo geral, de poucas armas dispõem para
resguardar-se, submetidos que estão ao que lhes é deter- ,
minado. Além do mais,. sob o manto monopolista com
, que di~ersas dessas estatais atuam em seus setores específicos, não resta à sociedade um meio de atestar e
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ava!iar,.os resultados financeiros, não sabendo se estes
decorrem da defasagem das tarifas ou de ineficiência
administrativa.
Torna-se difícil pensar positivamente el}l meio ao que
se nos apresenta. Não há como conceber uma sociedade
dinâmica, integrada com os rumos de um país moderno.
porque o grau de avanços de um país não é medido
apenas pela posição econômica que ele ocupa. mas também pela capacidade de atendimento às necessidades
de alimcntação, trabalho, saúde, educação, segurança.
transporte e lazer de seu povo. Um país moderno é
um país sem miséria.
A participação crescente da iniciativa privada não
dispensa o Governo da adoção de uma política realista.
Nem, tampouco, os órgãos submetidos à sua responsabilidade direta podem continuar apresentando quadros
em sua maioria deficitários e inoperantes. A economia
não funcionará bem se houver racionamento de energia,
se as estradas continuarem em mau cstado, se os portos
permanecerem congestionados e desaparelhados, se as
modernas tecnologias não estiverem a serviço da grande
massa marginalizada.
Todo esse descompasso traduz os limites e a fragilidade da atuál prática democrática, num cenário hiperinflacionário alimentado por fatores que não são estritamente econômicos, pois que refletem, igualmente, os
desacertos entre o poder político e a socieôade civil.
E a conjuntura é tão grave que não permite esperar
que o próprio exercício democrático supere o atual impasse. A desagregação econômica e social de um pror.esso hiperinflacionário constitui um perigo de tal magnitude, que não é dado a ninguém poupar esforços para
debelá-lo.
A situação em que vivemos, na verdade, não beneficia ninguém. Nem mesmo aos que inescrupulosamente
tentam ganhar em cima do padecimento social. Já eorre
como moderno dito poputar quef'cada país tem a inflação que merece". Constitui um desafio para o Brasil
provar que não meréce destino tão dQloroso.
Era o que tinha a dizer.

o SR. ERICO PEGORARO (PFL - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, é eom profuT\do pesar que registro, nesta Casa,
o falecimento do jornalista Breno Alcaraz Caldas. ocorrido no último dia 10-9-89 em Porto Alcgre, Rio Grande
do Sul.
Ex-Diretor-Presidente da Companhia Jornalística
Caldas Junior, estava há mais de vinte dias internado
no hospital onde veio a falecer.
Breno Caldas foi o impulsionador do jornal Correio
do Povo. Já em 1935 assumia a direção do mais tradi·
cional jornal gaúcho, com a missão de desfazer a crença
geral de que o Correio do Povo não sobreviveria à morte
de seu fundador.
Já aos dezenove anos iniciava a profissão de jornalista. Na sua juventude fez de tudo no jornal. Trabalhou
na revisão e na oficina. Começou na rcdação eomo
repórter e foi subindo de posto até chegar ao cargo
de Secretário de Redação.
Seu grande orgulho foi o de. manter intactos a força
e o prestígio doCorreio do Povo quando perdeu o pai.
aos 44 anos. Ainda ampliou a empresa com a criação
da Folha da Tarde, Folha Esportiva, Folha da Manhã,
Rádio Guafua AM e FM e TV GUalba.
Também se mo'strou confortado ao transferir o controle da empresa Caldas Junior ao empresário Renato
Bastos Ribeiro: "Missão comprida" foi o título que
deu ao artigo "quc escreycu para a reabertura de seu
Correio do Povo, já sob nova direção em 30 dc agosto
de 1986, pois desde 16 de junho de 1984 o periódico
não circulava, em virtude de uma profunda crise.
Deixou publicar sua autobiografia, mesmo estando
doentc, evitando que se extraviasse um testemunho imprescindível para a compreensão da imprensa gaúcha
e do Rio Grande deste século.
Embora tenha exercido a profissão de jorp.alista desde 1929 e dirigido a jornal a partir de 1935 até junho
de 1984, quando deixou de circular sob SU? orientação,
o Dr. Breno Caldas concedeu raras entrévisías. Preferiu, sempre, eSHe,,~..seus 'Próprios artigos, que eram
apresentados na parte do jornal dedicada a editorais
e colaboradores.
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Diante de tantos obstáculos, a volta à circulação do
Correio do Povo se deveu muito à tenacidade e perseve'
rança desse grande jornalista, Dl. Breno Caldas.
.Com muitas dificuldades e responsabilidades sobre
suas costas, fez com que o Correio do Povo se fortale~se e, curiosamente, tivesse seu prestígio aumentado.
Em 1975, na comemoração dos 80 anos do Correio
do Povo .Breno Caldas publicou o seguinte artigo, que
passo a cItar:
"Por hoje, a título de resumo de uma vivência
quase cinqüêntenária, direi apenas que o Correio
do Povo aqui está presente, atuante - uma tradição
viva do Rio Grande - pela força impulsora de
três razões dinâmicas fundamentais, que eu desejo
simbolizar em três nomes: Caldas Junior -o programa, exemplo de independência e coragem.
Dolores AJcararaz Caldas - a tenacidade, o espírit? de luta. Archymedes Fortini - operosidadc,
o afa do dever."
E nós queremos, Sr. Presidente, acrescentar a este
artigo e a estas razões dinâmicas o nome do Dl. Breno
Caldas: Breno Caldas - a coragem, a perseverança,
o trabalho e a altivez.
À Empresa Jornalística Caldas Junior, nossos votos
de que possa seguir o exemplo desse grande homem,
que lutou por toda a sua vida pelo jornalismo sério
imparcial, como o grande meio de comunicaç<ÜJ qu~
é hoje.
.
Bteno Caldas deixou viúva D. Ilza Kesseler Caldas
as filhas Dolores Isabel Caldas, Alice Caldas Degrazzi~
e Nilz~ Caldas Garcia, além de 14 netos e dois bisnetos,
a quem enviamos nossos votos. de pesar.
Recebeu vários títulos: Maria Moors Cabot de Jornalismo, em 1955, pela Universidade de Columbia, Estado·
Unidos; a Stella de Solidariedade, em 58 na Itália'
o título de grão-Mestre de Maçonaria, em 69.'; A arde~
do Mérito da Aeronáutica e Medalha Negrinho do Pas.
toreiro, em 82.
Que se dê ciência deste pronunciamento aos familiares e ao jornal Correio do Povo, Rio Grande do Sul,
é o requerimento que faço por derradeiro, Sl. Presidente.
O SR. ERNANJ BOLDRIM (PMf)B - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sl. Presideqte, Sr"e Srs. Depu·
tados, fui honrado ao participar da comitiva que acompanhou o Governador Wellington Moreira Franco, do
·Estado do Riq de Janeiro, em ccrimónia durante a qual
foi oficializada a doação pelo Governo Federal de um
terreno, em Itaguaí, destinado à instalação do Pólo Petroquímico d<?'Rio del1aneiro.
A título de ilustração, posso informar que o investimento envolverá recursos no montante de 3,2 bilhões
de dólares e cerca de 20 mil ~mpregos diretos. a pólo
petroquímico fome·cerá importantes matérias-primas,
como o ácido parápoliester, polipropileno, ácido acrílico, PVC e acetona,.entre outros.
Durante a'cerimônia, o Presidente José Sarney, dirigindo-se ao Governador fluminense, Ministros, Secretários, Parlamentares e dirigentcs de empresas, alertou
para "a desiJ:rf~rmação".
:Em nonie dll,população fluminense e no meu próprio,
re~istro <i ~gfadecimento ao Presidente Sarney.
Sr. Presidente, Sr'- e Srs. Deputados, no próximo
dia 15 ~ ~indicato das Empresas de Transportes de
Passageiros de :r-qova Iguaçu, Município que tenho a
honra de representar nesta Câmara, dá mais uma demonstração de eficiência administrativa e fé no futuro,
ao inaugurar suas novas instalações, localizadas na Av.
Carlos Marques RolJo, 854.
Ao Sl. Narciso Gonçalves dos Santos, Presidente da
laboriosa entidade classista, meus cumprimentos e o
agradecimento da população pelos relevantes serviços
prestados.
O SR. GEOVAH AMARANTE (PMDB - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a cada descoberta-de poços petrolíferos corresponde justa alegria do povo brasileiro pela proximidade
maior da auto-suficiência, fato em que sempre acreditou, mesmo diante dos mais complexos, científicos e
convincentes relatórios americanos negando a existência do ouro negro em nosso País.
Essa riqueza, presentes em vários Estados chegou
agora a revelar sua ,face em Santa Catari1)a, dentro
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de prognósticos altamentc otimistas. A população catarinense, porém, teve sua alegria paralisada pela disputa
imediatamente iniciada pelos Estados de São Paulo e
do Paraná, em decorrência de um erro evidente do
IBGE, facilmente corrigível pelo respeito aos parâmetros internacionais, quanto à costa marítima.
Não bastasse esse sobressalto para empanar o justo
orgulho e entusiasmo do povo de Santa Catarina, novamente uma grave ameaça de desrespeito a princípios
lineares de seu direito pesa-lhe sobre a cabeça.
Trata-se, agora, da localização de uma refinaria de
petróleo, para atendimento dos consumidores da região
Sul. Em qualquer momento, a racionalidade económica
exige, para a localização de empreendimentos de grande
impacto, as condições mais favoráveis ao objetivo final,
no caso, maior produção, a baixo custo e mais rápido
~_eficiente atendimento da demanda.
Para cumprimento dessas exigências, a construção
da necessária refinaria de petróleo precisa, portanto,
atender ao critério de maior proximidade da produção,
presença de uma infra-estrutura adaptável à nova situação e proximidade dos maiores centros consumidores.
Todos esses critérios indicam o Município de São
Francisco do Sul como ideal para a construção da referida refinaria. Próximo às reservas petrolíferas, aos cen. tros consumidores, conta ainda com terminal marítimo,
além da proximidade de urna excelente infra-estrutura
industrial presente nas cidades vizinhas de Joinvile e
Jaraguá, mais a base de apoio aéreo da Petrobrás, no
Aeroporto de Navegantes, perto de Itajaí.

De um a dois salários mínimos da renda familiar vivem 20,87% das famílias ou 30 milhões de pessoas,
portanto a classe com renda familiar até 2 salários minimos totalizava no Brasil (1987) 40,2% dc sua população.
isto é, 62 milhões de pessoas.
Se ampliarmos o rendimento familiar para até 5 salários mínimos, verificaremos que, no Brasil, as famílias
até este nível totalizavam 76%, nível este que indica
o tamanho da pobreza em nosso País.
A pesquisa a que nos referimos revela também que,
dos 32,2 milhões de chefes de família, 8,4 milhões não
tinham instrução, isto é, 25% das famílias brasileiras
são dirigidas por analfabetos ou semi-alfabetizados,
portanto sem qualificação profissional satisfatória para
sustentar uma família.
Poderíamos aqui enumerar urna seqüência de indicadores sociais, elaborados inclusive por agências intcrnacionais, onde se registram que disputamos com as mais
pobres nações do mundo os piores índices de qualidade
de vida; cntretanto, esses números estão à disposição
de todos, e não prctcndcmos alongar-nos.
Diz-se que o povo está passando fome; por outro
lado, muitos duvidam e perguntam: "Mas como? se
os mercados, supermercados, feiras etc. estão abarrotados de alimentos?"
Esclarecimentos sobre esta questão encontram-se em
um trabalho elaborado por técnicos na área de abastecimento, sob o' título "Abastecimento alimentar para as
populações carentes - uma prioridade nacionaL"

Em nenhuma circunstância um elenco tão favorável
de condições pode ser desprezado. Mas se atentarmos
para a situação atual, de gigantesca crise financeira e
econômica, preterir o mais barato, simples e eficiente
reprcsenta um verdadeiro crime contra a economia nacional e a violência ao Estado de Santa Catarina.
Ã população catarinense tem dado ao País o mais
eloqüente exemplo de espírito democrático, operosidade, competência e seriedade. Com seu esforço e trabalho dedicado tem-·procurado melhorar a qualidade
de vida, abrir oportunidades, produzir 'sempre mais e
melhor.
Quis o destino premiar essas virtudes, com a presenç(l
de petróleo, essa fonte preciosa de energia, no mar
de Santa Catarina. Cabe ao homem completar a obra
de Deus e às jazidas petrolíferas acrescentar a refinaria.
Santa Catarina e São Francisco agradecem o reconhecimcnto do seu direito.
O SR. IVo CERSÓSIMO (PMDB - MS. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
assomamos a esta tribuna para abordar assunto que
julgamos da mais alta importância, pois diz respeito
a pelo menos dois terços da nossa população: a qualidade de vida dos brasileiros, cuja melhoria em grande
parte é responsabilidade desta Casa e dependíl da sua
vontade política.
Múitos falam sobre a imensa dívida social para com
a população brasileira; entretanto, pOIlCOS identificam,
quai\ti:ficam e oferecem soluções práticas e viáveis para
o resgate dessa dívida, e muito menos ainda têm sensibilidade e vontade política para adotar e promover ações
no sentido de resgate dessa dívida, mesmo que a médio
e longo prazo.
a modelo econõmico adotado nas últimas décadas
contabiliza inúmeras e imensas parcelas dessa dívida
social; entretanto, Sl. Presidente e Srs. Deputados, pre.tendemos aqui abordar somente a parcela primeira e
• mais dolorida: a fome crônica que sofre a maioria
do nosso povo.
09 índices sociais registrados para o Brasil merecem
'/I13ior' atenção e reflexão para o estabelecimento das
.'pplíticas sociais e principalmente da política económica.
Cremos que o- grande capital já não carece mais de
protecionismo do Estaqo;precisamos agora proteger
as pequenas iniciativas, o trabalho, e estancar o cresci.menta: vertiginoso da pob'reza nacional, a· fim de que
possamos obter a mehoria do bem-istar é a tranqüilidade no seio da fann1ia brasileira.
A última'pesquisa nacional por amostragem de domicílio elaborada pelo IBGE em 1987, nos mostra que
25,15% das famílias brasileiras ou 32 milhões de pessoas
estão vivendo com até um salário mínimo da renda
mensal familiar.

Neste trabalho sc dcmonstra quc a população carente, que alcança, neste ano, o némero de 27,4 milhões
de famílias ou 110 milhões de pessoas, em pleno recorde
de safra agrícola, não terão condições de alimentar-se
com o mínimo de nutrientes nece~sários, em face de
suas deficiências de renda.
E, mais adiante, quantificam em 24,20 bilhões de
dólares anuais o hiato de renda que falta para que estas
famílias possam satisfazer o mínimo necessário de alimentação.
Este, Sl. Presidente, Srs. Deputados, é o montante
da dívida social, somente no que diz respeito à fome,
que a sociedade brasileira terá de resgatar, conforme
nos determina a Constituição que acabamos de elaborar
(art. 6', art. 7', item IV; art. 208, item VII; art. 227).
Vimos a este plenário pedir atenção para essa situação
calamitosa que atravessa grande parcela da população
brasileira, e simultaneamente ressaltar a importância
e a atenção que se deve dar ao problema a nível do
abastecimento alimentar e do papel do Estado nesse
contexto.
Estamos atravessando momento em que se vêêm colocações nos mais diferentes "fóruns" sobre redução
da máquina estatal em diversos segmentos que hoje
atua; por outro lado, está em fase de discussáo a lei
agrícola, que irá nortear os segmentos de produção e
abastecimento do País.
Diante dos fatos anteriormente citados, queremos
ressaltar que ternos diante de nós um quadro que não
pode ser relegado a segundo plano e precisa ser visto
com atenção e prioridade, dada a gravidade do assunto
c por ser um problema social dos mais sérios a ser
resolvido, estamos falando das miseráveis condições em
que vive a maioria dos brasileiros, que carecem do mínimo necessário para sua alimentação e nutrição.
Por isso, queremos alertar que, em que pese a defendermos a economia de mercado, a livre iniciativa, não
se pode prescindir do papel do Estado nesse contexto,
sob pena de se agravar ainda mais a situação de carência
alimentar e abasteéimento às populações de baixa renda, o Estado deve preocupar-se com o planejamento,
coordenação e execução de ações que minorem estes
efeitos para as popula<:Ues carentes.
Quando falamos em população carente estamo-nos
referindo àqueles de baixa renda (ou sem renda) que
vivem nas periferias dos grandes centros urbanos, no
interior do nosso País, e que vivem mal assistidos no
tocante à alimentação, saúde e educação, entre gutros
aspectos - populações ribeirinhas do norte do País
povo das longínquas áreas de fronteira, entre outros.
Esse povo precisa tcr assegurado e melhorado seu
abastecimento alimentar, para isso, precisamos promover a manutenção de estoques públicos regulares, de
forma, a garantir a disponibilidade de produtos básicos
para abastecimento a essas populações mediante· pro-
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Esquecemo-nos, muitas vezes, de que a fonte primordial de energia e conseqüentemente de saúde para o
ser humano é o alimento.
Um povo alimentado terá saúde e poderá estudar
ou trabalhar.
Por isso, a nosso ver, devemos colocar a nível prioritário do papel do Estado a alimentação abastecimento
alimentar, de forma a cumprir o ar!. 33 da Constituição
Brasileira, onde se lê:

Temos para nós que muitas e muitas vidas serão preservadas se documentos como a cédula de identidade
e a carteira nacional de habilitação contiverem informações exatamente sobre o tipo dE' sangue do portador.
Por isso mesmo, elaboramos projeto de lei dispondo
sobre a espécie e determinando que os referidos documentos conterão as valiosas informações em questão.
Como, pela sua magnitude, a exigência não poderá
ser imediatamente cumprida, o projeto estabelece o
prazo de dois anos para seu atendimento.
Temos plena convicção de contar com o apoio dos
nossos ilustres pares em iniciativa de tamanho interesse
coletivo.

gramas de suplementação alimentar atualmente realizados pelo INAN, FAE, LBA e programas de abastecimento alimentar em áreas de baixa renda - PROAB
---Qperados pela COBALlINAN, ou ainda, por intérmedio de programas de comercialização de alimentos
como a rede Somar (abastecimento a população via
pequenos c médios varejistas) c nas periferias utilizando-se de mercados volantes e rede varejista no interior,
apoiando-se também as cooperativas e associações comunitárias.
Deve-se buscar a integração de ações no âmbito do
abastecimento a nível dos Governos federal, estadual
e municipal.
Não estamos aqui defendendo instituição publica e
específica, estamos, sim, defendendo que o Estado deve
atuar nesse segmento de forma ordenada, sem superposições entre órgãos e de uma forma integrada e sistêmica, e em áreas carentes ou não suficientemente atendidas pela iniciativa privada, só se justifica o papel do
estado nesse contexto se este atender às demandas sociais e carências que ora se verüicam, e de maneira
llfi.ciente.
Enquanto tivermos esse quadro de miséria c pobreza
em nosso.País, o papel do Estado na área de abastecimento deve ser preservado, e se necessário repensado
e reorganizado, de forma a garantir o acesso dessa parcela do povo à alimentação, evitando-se o agravamento
a fome, que pode gerar instabilidade sociais, saques
ou convulsões.
Fala-se muito que entre as prioridades do Estado
estão a saúde e educação.

"É competência da união, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Item VII - Fomentar a produção agropecuária
e organizar o abastecimento alimentar."
Finalizando, Sr. Presidente e Srs. Deputados, queremos enfatizar que o abastecimento alimentar não deve
ser visto apenas quanto aos aspectos de fluxos de produção, armazenagem e distribuição, mas como um processo integrado de produção ao consumo e reorientado,
a partir das necessidades nutricionais do povo e da segurança social.
Estamos alertando a Casa para este assunto, pois
acreditamos que, na elaboração e discussão da lei àgrícola (em andamento nesta Casa), esta questão deva
ser devidamente contemplada de forma a garantir o
abastecimento alimentar às populações carentes; propiciando, assim, segurança alimentar, estabilidade social
e política ao povo brasileiro.
Estatística incorporada ao discurso do orador:

HIATO DE RENDA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
DA POPULAÇÃO POBRE DO BRASIL

Faixa de
Renda
Fanúliar

N'de
Famílias
em 1.0000
1989
(1)

-

Ate 1 pns.
De1a2pns
)j)ê2a5pns

9.051
7.511
10.817

T otais

27.379

Renda
Famíliar
Média Anual
US$1.00

% Gasto
Familiar com
Alimentação

Potencial
Anual
Necessário
Para
Alimentação
US$ Milhões.

(3)

Potencial
Anual
Disponível
Para
Alimentação
US$ Milhões
(4)

(5)

Hiato de
Renda Anual
Para
Alimentação
Alimentação
US$ Milhões
(5) - (4)

53,32
50,43
45,70

1,598.40
3,707.20
11,288.60

13,486.40
11,191.70
16,117.80

11,888.00
7,485.50
4,829.20

--

16,594.20

40,7'1!i.90

24,201.70

(2)
331.20
978.72
2,283.60

--

(1) Projeção

(2) Méclia proporcional, entre o n' de familias e faixas de renda.

(~) Mé~a dos estratos de renda familiar, conforme decomposição dos gastos familiares (ENDEF/FIBGE).
(4) Obltdo pelo produto de (1) x (2) x (3) - 100.
(5) Obtidos pelo produto de (l) x 3 x US$ 496.68.

(o íatf?r de "3" ~ignifica o número de adultos de uma familia, sendo que 2 crianças vale 1 adulto)

(US$ 496.68 é o custo anual de ração básica para uma pessoa adulta se alimeutar).
- PNS - piso nacional de salários.

o SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB - MT. Pronun·
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, o.problema do ensino fundamental brasi·
leiro atravessa uma das maiores crises da História, incapacitados os governos estaduais de atender ao mínimo
de exigências didáticas em seus educandários, enquanto
os estabelecimentos particulares cobram o que querem
e quanto querem, sacrificando os pais de alunos e prejudicando, pelas paralisações constantes, a qualidade do
ensino.
Ninguém ignora que o desellvolvimento do País está
intimamente ligado aos melhores padrões educacionais
do seu povo, mas muitos governantes não se conscientizam de que a solução do problema passa pela melhor
remuneração dos educadores, que, uma vez prejudicada, resulta no estrangulamento do ensino, levandonos a uma situação calamitosa, verdadeiramente revoltante, para todos os usuários do sistema.
Em Mato Grosso, particularmente, a situação salarial
dos professores é insustentável.

No primeiro semestre deste ano, eles, a exemplO dos
de outros Estados, entraram em greve, apresentando
suas reivindicações salariais ao Governo, somente atendidas parcialmente, com o que retornaram às aulas,
normalizando o primeiro semestre letivo.

Retomando às aulas, no segundo semestre recorrem
novamente à greve, justa e legítima, diante de um piso
salan.al que não chega a dois salários mínimos, paga
o salano sempre com atraso, resultando situações aflitivas para a laboriosa classe, tanto que alguns irão receber
a paga de junho de 1989 inferior ao mínimo de julho,
congelados os valores em maio.
Estamos diante de um caos que não podemos ver,
passivamente. perenizar-se um problema dessa gravidade, sem exigir uma solução justa, para que o aluno
não seja prejudicado, esfacelado pelas greves o ano
letivo, enquanto as salas escolares estão em franca deterioração, praticamente desprovidas de material didático.
O problema é de uma gravidade, exigindo-se dos
governantes senso de responsabilidade, para que não
se destrua o ensino escolar oficial em Mato Grosso.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. DASO COIMBRA (PMDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados quantas pessoas, neste País, têm sido vítimas de
graves acidentes, ou mesmo de mal súbito. e têm partido
a vida, pois uma necessária transfusão de sangue não
pode ser realizada, eis que os testes para determinação
do Fator RH e do tipo sangüíneo devem ser realizados
previamente, perdendo-se com isso precioso tempo!

O SR. GANDI JAMIL (PFL - MS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o pênfigo foliáceo, conhecido popularmente como "fogo selvagem", é uma doença grave, que pode levar
à morte, e que acomete centenas de pessoas, anualmente, em todo o mundo.
O Brasil, .Sr. Presidente, é, na América do Sul, o
único país em que existe uma entidade voltada para
o tratamento e o alívio do pênfigo. Mais especificamente, esta entidade localiza"se em Campo Grande.
capital do Mato Grosso do Sul. Trata-se do Hospital
Adventista do Pênfigo.
Até 1949, Sr" e Srs. Deputados, não existia nenhum
tratamento para aliviar a dor e o sofrimento dos aflitos
pelo "fogo selvagem". Foi através do desprendimento
de pessoas como a Sr' Lídia Baís, o Sr. Bernardo Rodrigues e sua esposa, Sr' Ida de Carvalho Baís Rodrigues.
que se iniciou, àquela época, a construçào do atual
Hospital Adventista do Pênfigo.
Eu não poderia me furtar, Sr. Presidente, à iniciativa
de prestar uma homenagem, nesta tribuna, pela passagem dos 50 anos de existência desse hospital que é
um exemplo marcante de profissionalismo, eficiência
e, sobretudo, de enorme dedicação de todos aqueles
que se voltam para o sofrimento de todos quantos padecem do fogo selvagem.
A persistência e a obstinação dos profissionais que
compõem o hospital, Sr" e Srs. Parlamentares, fazem
com que hoje já seja possível o atendimento, em média,
de mais de 3.000 pessoas por ano, procedendo-se a
quase 300 internações.
Esta mesma persistência e esta mesma obstinação,
Sr. Presidente, é que concretizaram a grandeza da
entidade, hoje contando com uma marcenaria bem estruturada e captadora de recursos para a própria manutenção do hospital, além de uma escola de aperfeiçoamento dos servidores, uma horta e até a criação do
gado.
No Hospital Adventista do Pênfigo encontram-se
imagens fortes e uma realidade paradoxal: cruel c gratificante, onde tem "gente sadia cuidando com todo carinho dessa gente pobre e doente". Ambas merecem o
nosso mais profundo respeito e o nosso sincero reconhecimento.
"Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELOS (PFL
- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Depulados, agrava-se e aprofunda-se. a crise
do ensino no Brasil.
Instrumento de dominação das elites por excelência,
a educação formal está-se tornando artigo de luxo, alfabetização privilégio de poucos e a profissionalização,
prerrogativa de determinada classe social.
O Estado brasileiro, nos últimos anos, mormente durante a chamada Nova República. refirou-se criminosamente do setor, promovendo a deterioração patrimonial, científica e humana do ensino público e entregando
à sanha de empresários gananciosos toda uma geração
de jovens brasileiros e seus desesperados pais.
Os reajustes extorsivos das mensalidades cobradas
pela rede particular de ensino. que têm provocado protestos e manifestações de intensidade crescente, nada
mais são do que o ápice de um processo de cartelizaçtio
do setor, conduzido com a conivência do Poder Público,
que hoje coloca a sociedade num impasse: como as
redes de ensino federal, estadual e municipal não têm
a menor condição de oferecer nem mesmo o ensino
fundamental, o que é, diga-se de passagem, seu dever
legal, fica a população diante da contingência de ou
pagar os preços abusivos cobrados ou ficarm sem educação.
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Não se trata aqui de simplesmente reprovar os excessos de alguns empresários menos cometidos em sua
sede de lucros - ressalve-se que não são todos, felizmente - mas de repensar toda a política oficial de
ensino que nos conduziu à beira do caos.
Além disso, a escola particular deve ser vista como
concessionária de serviço público, sujeita à fiscalização,
controle e acompanhamento, administrativo, devendo
voltar-se exclusivamente para os interesses da coletividade.
É falsa, rigorosamente falsa, a assertiva de que altas
mensalidades são condição para boa qualidade de ensino, como inverídica é a afirmação de que são os salários
dos professores os respomáveis pelos constantes aumentos.
Os professores brasileiros estão hoje entre os profissionais pior remunerados do País. A maioria precisa
ter dois ou três empregos para se sustentar c não pode
nem pensar em cursos de atualizaçâo e especialização.
A boa qualidade do ensino depende, isso sim de,
bons salários e boas condições de trabalho para os professores, tranqüilidade para os alunos e segurança para
a sociedade.
Nâo temos nenhuma ojeriza ao empresariado nacional, mas queremos cobrar dos Poderes Públicos o cumprimento de sua destinação constitucional.
O Estado brasileiro dedica-se a tudo - às negociatas,
às obras faraônicas, às práticas fisiológicas - menos
ao que é sua função primordial-promover o bem-estar
social com justiça e igualdade para todos.
Isso significa coisas bem concretas, como educação,
saúde, alimentação e moradia.
Mais respeito a essa nova geração de brasilciros que
quer estudar, educar-se e preparar-se para dirigir o País.
É o que exigimos.
O SR. PRESIDENTE (Dcnisar Arneiro) ao

v-

Passa-se

GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Darcy Deitos.
O SR. DARCY DEITOS (PSDB - PR) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, como integrant~ da bancada
do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira,
quero levantar algumas questões relativas às propostas
que nessa agrcmiação defende no seu programa.
Os compromissos da social democracia parecem feitos para sanar os problemas brasi.lciros, climi~and? contrastes sociais, amernz(lndo as dIferenças regIOnaIs, c~
locando o Estado dentro de limites harmoniosos, respeitando o meio ambiente, buscando o pleno emprego
c o aumento da produção e, finalmente, preocupando-se com a satisfação cnltural e existencial das pessoas.
Os contrastes brasileiros chocam. Basta verificar que
a oitava economia do mundo paga um dos menores
salários-base e detém o mais.alto índice dc concentração
de renda e riqueza. 15% das famílias possuem tenda
inferior a 1/4 do salário mínimo; 35%, renda inferior
a 112 salário mínimo.
As desigualdades regionais mostram um quadro dolo·
rosa. Em todo o País, o índice médio de analfabetismo
é de 26,6%, enquanto no Nordeste sobe para 49,6%.
A expectativa de vida nacional está em torno de 65
anos, mas, n", mesmo Nordeste, cai para 49 anos. A
mortalidade infantil pega 116 crianças em cada mil na
mesma região, enquanto no conjunto das dcmais o número cai para menos da metade, 52 crianças.
A social democracia dá as costas para a solução tecnoerática do desenvolvimento que se apresenta eomo única, correndo atrás de soluções diferenciadas para problemas diferenciados em regiões diferenciadas. E percebe que a abordagcm regional quebra soluções demagógicas c utópicas, revelando voeações verdadeiras. A
social democracia facilita o planejamento, pois não o
pretende centralizado.
O Estado gigantesco é próprio da ditadura, enquanto
o mini-estado constitui o sonho dos conservadores. A
social democracia efetivará o Estado socialmente necessário, eliminando os subsídios e demais formas de transferência de recursos públicos para o setor improdutivo
privado. Mas privatizará os setores cujas funções já
estiverem cumpridas e, de maneira radical, priorizará
o campo social, com ênfase na educação.

Finalmente, a social democracia busca a forma mais
moderna e aberta de governar um País - o parlamentarismo, dcsconcentrando poderes em busca de uma
cooperação harmônica entre os rcpresentantes do povo.
Quero, Sr. Presidente, em seguida, tccer alguns comentários sobre o momento político que estamos vivendo.
Após quase 30 anos de abstinência eleitoral a que
foi submetida a Nação para a escolha do 'supremo mandatário do País, era de se esperar que o pleito de novembro, próximo, a eoroar o processo de redemocratização,
fosse motivo de justificada empolgação de nosso povo.
Esperava-se, mesmo, a reedição daquele clima de
civismo que contagiou as multidões logo depois da queda do Estado Novo com o advento das liberdades públicas.
Esperava-se também que o movimento das "diretas-já" continuasse vivo nos sentimentos da cidadania
renascente, realimentados com a promulgaçõa, em outubro de 1988, de uma das mais avançadas Cartas constitucionais do mundo.
Mas, para frustração dos que nutriam esta expectativa, o que está ocorrendo é diametralmente oposto:
o povo brasileiro mostra-se apático diante de um evento
da maior importância para os destinos do País. Tantd
assim' que as pesquisas de intenção de voto, sueessivamente divulgadas, apontam para uma faixa significativa
de indecisos em pereentual acima de 50 por cento.
Outra observação que se' pode fazer refere-se à manifestação do segmento não-indeciso, majoritariamente
optando por uma candidatura que contraria frontalmente os verdadeiros anseios da Nação, eoncentrados
nas faixas mais pobres da .população.

É inegável que, para eonseguir scnsibilizar essc segmento, o pr:;sidenciável hoje posicionado no topo das
pesquisas empregou uma série de expedientes, tomando
sempre, como estratégia, manter sob engano essa legião
menos esclarecida de eleitores.
A social democracia, tão apagada aos seus princípios
e às suas metas, reage com indignação diante de farsas.
E lamenta o êxito temporário e circunstancial da grande
farsa que atende pelo nome de Fernando Collor de
Mello e que engana no momento, grande parte da população miserável deste País.
Fernando Collor de Mello é uma empulhação. Carioca de nascimento, inicia suas mentiras dizendo-se alagoano, menino rico e mimado, chegou aos 29 anos sem
atividade profissional, até que a ditadura, que prestigiou
seu pai, o falecido Senador Amon de Mello, o colocou
como Prefeito biônico de Maeeió. Sem possuir sequer.
sotaque de nordestino, o garotão partiu para uma administração que não mereceu palmas e, eomo último ato
de governo, empregou mais de quatro mil pessoas, de
uma só canetada.
Eleito para a Câmara dos Deputados após deixar
a Prefeitura, a grande farsa jamais foi um Parlamentar
assíduo.
E no Colégio Eleitoral, contra a vontade esmagadora
da Nação, votou com o malufismo, contra Tancredo
Neves.
Oportunista de plantão, bandeou-se' para o PMDB
na chamada Nova República e aeabou chegando ao
Governo alilgoano. Durante dois anos, autoproclamouse "caçador de marajás" e defensor da moralidade.
No entanto, empregou parentes, contratou uma economista para servi-lo em dólares e sem licitação, arranjou
acordos com usineiros que lhe valeram facilidades para
levar a mais cara campanha eleitoral do séeulo e, parece
mentira, não acabou com o marajaismo local. Em contrapartida, não construiu uma só sala dé aula, destruiu
o poueo de saúde que o Estado possuía, enganon os
sem-terra, prometeu - e, claro, não cumpriu - uma
reforma agrária nos latifúndios estaduais, e usou e abusou do povo através do controle dos mcios de comunicação concentrados há décadas nas mãos de seus familiares.
Agora, em eampanha enganadora pelo País, permite
que seus agentes de segurança - por sinal alguns funcionários do Governo de Alagoas se esmerem em violência, atacando brutalmente jornalistas sob as cãmeras
de televisão que não permitem mentiras como as que
brotam, com tanta facilidade, da boca da grande farsa
nacional, Fernando Collor de Mello.
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Ouço com muito prazer o nobre Deputado Juarcz
Marques Batista.
O Sr. Juarez Marques Batista - Nobre Deputado
Darcy Deitos, em primeiro lugar quero cumprimentá-lo
pelo brilliante pronunciamento. Aproveito esta oportunidade também para dizer que a Nação precisa conhecer
a farsa que V. Ex', com tanto brilhantismo, vcm desmascarando. Na verdade, não foram apenas quatro mil os
funcionários nomeados pelo SI. Collor nos últimos dias
de exercício do mandato de Prefeito de Maceiõ, mas
cinco mil oitocentos e trinta e seis, que passaram, depois, ,a exereer a função de cabos eleitorais de S. Ex'
como Deputado Federal, S. Ex' teve uma passagem
por esta Casa no mínimo medíocre e apagada. Em quatro anos de exercício, apresentou apenas onze projetos
de lei, c dentre esses, oito a favor dos nsineiros. Quando
Governador do Estado, aconteceu uma reunião do Confaz aqui em Brasília, na qual havia sido acordado por
todos os Secretários de Fazenda do País a taxação do
ICMS sob,re a cana. A votação, no entanto, em virtude
do adiantado da hora, ficou para ser realizada na manhã
seguinte. Para surpresa de todos os demais Secretários
de Estado, o representante dc Alagoas, recuando, posicionou-se contra a decisão que seria adotada pelo Confaz. Indagado sobre quais as razões de tal procedimento,
ele afirmou que havia recebido ordens superiores, ou
seja, ordens do seu Governador, Fernando Collor de
Mello, que não des~java que as usinas de álcool fossem
penalizadas com aquele tributo. É pr~ciso que a Nação
conheça esses fatos. Ontem, O Estado de S. Panlo, na
primeira página, fez mais uma grave denúncia contra
essa farsa que aí está. Dizia o jornal que S. S' utiliza
funcionários civis e militares do Governo de Alagoas
em sua campanha eleitoral. E, pior do que isso, concessionário de um canal de televisão, quando da transmissão em Alagoas do programa da Rede Globo denominado "Palanque Eletrônico", as imagens do nosso
candidato Mário Covas e do candidato Leonel Brizola
foram totalmente sacrificadas e o som ficou imperceptível. Casualidade? Coincidência? Não acreditamos nisso. Na verdade, houve sabotagem, porque, quando da
apresentação do detentor daquele canal, as imagens
e o soln estavam perfeitos. Daí o acerto da aprovação,
nesta manhã, do projeto de lei que modificou, não casuisticamente, como alegou o PRN, a legislação eleitoral para moralizar o processo sucessório. Fica evidente
e clara, a necessidade de um controle sobre a ação
dos meios de comunicação. Não é possível que se fique
na dependência exclusiva da postura ética do detentor
do canal de televisão ou da emissora de rádio. Daí
o acerto da aprovação dessa medida. Deixo aqui, nobre
Deputado Darcy Deitas, minha modesta contribuição,
a título apenas de acresccntar informações ao scu brilhante pronunciamento, com o objetivo claro e definido
de prestar a esta Nação um grande serviço, falando
a verdade sobre essa impostura que se chaIna Fernando
Collor de Mello.
.
O SR. DARCY oEITOS - Agradeço a V. Ex' o
aparte. Muito embora aqueles que defendem o "co110cismo" tenham, na sessão matutina de hoje, gritado
e esperneado, em boa hora a Câmara dos Deputados
altera a legislação eleitoral para estabelecer determinados parâmetros na campanha eleitoral, porque colocaram emocionalmente para a Naçâo apenas a questão
da cédula, quando as alterações foram profundas.
Fomos prudentes em consignar mandamento consti~
tuciol)al que .veda o uso da informática para invadir
a privacidade do indivíduo ou da família, mas fomos
crédulos em acreditar na falácia de que a liberdade
ampla e irrestrita dos meios de comunicação eletrônica
se eonfundia com a liberdade do homem. Hoje constatamos que o homem se tornou vítima do processo eletrônico, submetendo-se a seu terrível poder de persuasão,
que pode induzir o indivíduo e a sociedade a tomarem
atitudes e escolherem caminhos inteiramente opostos
aos de seus verdadeiros anseios.
Uma arma nas mãos de um homem honesto e pacífico
serve apenas para defesa de sua integridade física, de
sua família ou de seu patrimônio material. Nas mãos
do bandido terá outra destinação...
Sr. Presidente, como dizia, vive o País um instante
aparentemente indecifrável. A análise do momento político demonstra uma situação atípica, com o comporta.menta da sociedade inteiramente oposto àquele que
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dela seria de se esperar, pela gravídade da sitllação
nacional.
Mas quero dizer, Sr. Presidente, que o PSDB tem
um candidato que se chama Mário Covas. um nome
com passado e sem manchas.
Ouço o aparte do nobre Deputado Wagner Lago.

o Sr. Wagner Lago - Nobre Deputado Darcy Deitos, felicito-me pelo fato de estar ouvindo um pronunciamento de V. Ex', denunciando aquilo que consideramos a coisa mais gravc que pode ocorrer às instituições nacionais. É que a Nação reuniu-se para elaborar
uma Carta Constitucional, fez um pacto político constitucional, mas. até agora, não conseguiu controlar uma
instituição que está acima de todas as instituições, o
poder da mídia eletrônica. Todos nós, homens públicos,
deputados, governadores. magistrados, temos o controle das eleições a que nos submetemos, o controle
do Poder Judiciário, mas a forma sibilina, sorrateira
com que a mídia eletrônica consegue produzir um candidato acima dos partidos, acima das aspiraçõeSllacionais,
é muito grave. Não temos qualquer controle, de fato,
sobre isso. O pronunciamento de V. Ex' remete-nos,
com urgência, à legislação complementar. no sentido
de que possamos estabelecer imediatamente o Conselho
de Comunicação Social previsto na Lei Maior. Só esse
Conselho, que terá uma forte infuência da representação da Nação. que é o Congresso Nacional. poderá
coibir uma emissora ou um oligopólio das comunicações
de produzir um candidato da forma mais artificial possível. Por isso. parabenizo-o e fico na expectativa de
que V. Ex', como outros companheiros desta Casa,
agilizem a aprovação dessa legislação ordinária, a fim
de que essc Conselho possa evitar qne as instituições
existentes fiquem à mercê da vontade do dono de um
oligopólio das comunicações.
.
O SR. DARCY DEITOS - Agradeço a V. Ex' o
aparte e o incorporo ao meu pronunciamento. Coloca
V. Ex', com muita propriedade, a submissão, hoje, de
toda a Nação à mídia eletrônica. Urge que a legislação
complementar scja votada, para que se coloquem parâmetros e, em definitivo, um paradciro no forjamento
de caminhos para induzir a população a votar nesse
farsante chamado Fernando Collor de Mello.
Sr. Presidente, dizia eu que a Social Democracia tem
um candidato, que se chama Mário Covas, nome com
passado e sem manchas. Falar em Mário Covas é falar
com tranqüilidade, sem medo. Afinal, o candidato tucano passou pela vida pública sem deixar rastros, tanto
no Executivo como no Legislativo. É um candidato
sem dossiê, sobre quem jamais pairou uma suspeita
de desvio de conduta administrativa ou política. Sério,
probo e competente, Mário Covas caminha sem enveredar pela estrada escorregadia do populismo. sem fazer
concessões demag6gieas e. é curioso, sem se valer de
mentiras supostamente cativantes. Mário"Covas é um
político singular, orgulhoso da sua atividade e, principalmente, íntegro.
No mesmo patamar, situam-se outras expreswes da
vida pública nacional, inclusive algumas a sofrer um
processo de rejeição até em suas pr6prias bases partidárias.
Como explicar esses fenômenos?
Acredito que, antes de tudo, devemos comparar os
tempos.
Em 1945, com a queda do regime de Vargas, as massas eram orientadas por lideranças legítimas, de incomparável fulgor nas cátedras. nas tribunas e na imprensa.
Em seus exemplos se modelava o comportamento social. em particular durante os plcitos eleitorais. Monumentos de dignidade, eram os faróis a iluminar os caminhos das massas. Scm distingui-los por matizes doutrinários ou ideol6gicos. podemos lembrar as figuras de
Prado Kelly, Raul PilIa, Fernando Ferrari. San Thiago
Dantas, José Américo de Almeida, Juarez Távora.
Adauto Lúcio Cardoso, João Mangabeira, Domingos
Velasco, Vieira de Mello, Aliomar Baleeiro, Milton
Campos, Nereu Ramos, Virgílio Távora, Brochado da
Rocha, Francisco Julião, Agamenon Magalhães, Seixas
Dória, Mem de Sá, Vitorino Freire. Martins Rodrigues.
Pedro Aleixo, Tancredo Neves, Otávio Mangabeira e
tantos outros. Do meu Estado, o Paraná, justo homenagear-se a mem6ria de Oton Máeder, Arthur Ferreira
dos Santos, Lauro Sodré Lopes. Bento Múnhoz da Ro-
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cha Netto, Abilon de Souza Neves, Vieira Lins. Aceioly
Filho, Munhoz de Mello. Erasto Gaertner, Carlos HeIlcr, Garcez do Nascimento, Josino Alves da Rocha
Loures, Homero Braga, José Pereira de Macêdo, Atilio
Barbosa, João Chcde, Laertes de Maccdo Munhoz, Pinheiro Júnior, Firmann Neto, Oscar Lopes Mnnhoz,
Francisco de Paula Soares, João Xavier Vianna, Amority Osório, Plínio Tourinho, Rubens de Melo Braga.
São nomes que nos vêm à memória. e pedimos nos
perdoem omissões.
Ainda nossos contemporâneos, com vida, citaríamos
nomes como os de Afonso Arinos de Melo Franco,
Nelson Carneiro e Miguel Arraes.
Eles formam uma antologia c.'fvica das mais pr,ciosas.
Será que os valores éticos e morais que exornavam
suas personalidades foram derrogados? A sociedade
brasileira não faz mais brotar homens com a mesma
grandeza de espírito e disposição de luta para servir
à Pátria?
Tais indagações críticas cabem na análise que procuramos fazer sobre o momento político de nosso País.
Não nos anima, em absoluto. atacar pessoas ou denegrir reputações. Se nos demoramos sobre o fenômeno
- que certamente se esvaziará dentro em breve de um candidato à Presidência da República posto no
alto das pesquisas de opinião. o fazemos no intuito
exclusivo de cstudar as causas geradoras desse efeito.
Mas o quc interessa ao nosso pronunciamento é o
exame entre causa e efeito. saber o porquê do fenômeno,
Aí vamos encontrar a presença brutal, visceral e asfixiante dos meios de comunicação eletrônicos, que, havendo escolhido como seu o candidato que lhes parece
mais convenientc a seus inconfessáveis interesses. querem impô-lo à vontade da Nação. E, nos mesmos moldes
em que preparam os heróis das novelas. engendraram'·
essa grotesca chanchada política que vai ao ar com abusada constância, invadindo os lares das fammas brasileiras e martelando. martelando, igual a água mole sobre pedra dura, igual a um processo de osmose, para
inculcar no cérebro das pessoas uma decisão -que, livre
dessa nefasta influência. seria outra por parte dos incautos e menos avisados.
Pois não é assim que a política de marketing consegue
vender as piores drogas às massas consumidoras pouco
esclarecidas?
Estamos, porém, seguros de que toda essa conspiração não alcançará seu torpe intento.
Depois de amanhã. dia 15, iniciar-se-á o horário gratuito do Tribunal Superior Eleitoral, quando todos os
candidatos, em igualdade de condições. proporão à Nação brasileira seus programas e dirão o que fazer para
corrigir os descaminhos deste País e do seu povo sofrido.
Não tenho dúvida de que essa farsa haverá de ser
desmascarada. Na hora da verdade - se é que querem
fazer com que a mídia eletrônica seja o grande eleitor
desta esperada eleição, depois de 29 anos - tenho certeza. nomes honrados que disputam a Presidência da República colocarão suas propostas e não deixarão o povo
ser levado por uma farsa, como quer o PRN do Sr.
Fernando Collor de Mello.

derem ~os programas que sejam inconvenientes. [{ealmente, existe embutida aqui uma possibilidade para
a família, assim como no art. 221, inciso IV, que diz
do respeito aos valores éticos e sociais da pessoa. e da
família, quando qualquer programa ou qúalquer mformação atentarem contra os valores éticos da pessoa
e da família. Creio que qualquer um tem a possibilidade.
de acordo com a magna Constituição da nossa Repú'
blica, de se defender.

Ouço. com muito prazer. o nobre Deputado Antonio
de Jesus.
O Sr. Antonio de Jesns - Nobre Deputado Darcy
Deitos, estamos acompanhando seu pronunciamento,
no qual V. Ex' lembra o governo Vargas, que talvez
influenciado por detenninados momentos que vivia a
Europa. na época de Mussolini. Hitler e suas conquistas, implantou o Estado Novo no Brasil. que durou
pouco tempo. Getúlio Vargas, observando derrotas que
estavam previstas, mudou de atitude. Voltando a nossos
dias, V. Ex' faz uma abordagem do momento político,
de determinados candidatos e dos meios de comunicação, cuja influência contribuirá significativamente para esclarecer e até mesmo aprimorar o espírito do eleitorado brasileiro. se usados convenientclllcnte. A própria
Constituição diz, no seu art. 220, § 2'. que é vedada
qualquer censura de natureza política, ic:lt:ol6gica e artística. Logo a seguir, no inciso IH, há uma recomendação:
compete à lei federal regular as diversões e espetáculos
públicos, cabendo ao Poder Público informar a natureza
deles. E o inciso H estabelece os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defen-

O SR. DARCY DEITOS - Agradeço a V. Ex' o
aparte. Sr. Presidente, peço vênia a V. Ex' para encerrar
meu pronuneiamento dizendo que nem tudo está perdido, pois estamos a 62 dias das eleições e o povo será
sábio na sua decisão. Gostaria de deixar registrado um
pocma feito por um companheiro nosso, Lázaro Piunti,
da cidade de Itu-SP, quc diz:
Mensagem aos que não
Perderam a Fé.
Não é justo dcscrer do amanhã
Só porque é sombrio o codiano
Não é lícito sepultar a esperança
Ainda que latente seja o desespero
Não é sábio pregar a desgraça
Mesmo que o instante sugira pessimismo
Não é premitido gerar o inconformismo
9uando há toda uma jornada a percorrer
E inconcebível que floresça o desencanto
Quando há tantos sonhos bons - sequer desabro:hados
É triste ouvir os sons da decadência
Quando é tão candente a música da vida
É perigoso sonegar contra o futuro
9uando se sabe da força deste povo
E ingênuo apregoar o apocalipse
9uando há gente capaz de construir uma Nação
E gratificante saber que existe alguém
Que não se propõe a vender falsas ilusões
É maravilhoso sentir ~ voz d~ compromisso
~uplantando, de yez. a vil promessa.
E um equívoco supor que o Brasil"não tem remédio
Quando há. na praça, uma alternativa real
É desatroso imaginar o fim de tudo
Quando tão perto e tão próxima está a solução
É um desperdício entregar o voto a qualquer um
~e existe um candidato - que não é um qualquer
E sumamente honroso apostar nesta Nação
Quando se tem MÁRIO COVAS - como opção.
(Lázaro Piunti -Itú-SP) - 7-7-89
Era o que tinha a dizer.

O SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, assomo mais uma vez à tribuna com o objetivo
de trazer uma mensagem que, espero, sirva pelo menos
de reflexão para grande parte de nossos políticos, e
também para os órgãos públicos relacionados ao setor
previdenciário.
Na Carta Mensal da Confederação Nacional do Comércio, são publicados artigos os mais variados, d"
grande interesse não soment~ para determinados setores, como para o público em geral. Em uma de suas
edições recentes, abordava-se ali, com grande propriedade de análise e conhecimento pleno do assunto, o
novo enfoque da cobertura previdenciária dos acidentes
do trabalho.
Parece-me assunto momentoso, à vista dos dispositivos da nova Constituição com relação à matéria. Faço,
pois, uma breve referência ao estudo publicado.
Para começar. é forçoso reconhecer que são anacrônicas as condições especiais em vigor para a cobertura
dc acidentes do trabalho pela Previdência Social, cujo
ritu~1 sofre também do mal das complicações des*cessanas.
(Lázaro Piunti - Itu - SP) 7-7-89

Incorreu a nova Constituição,. no tocante à cobertura
previdenciária do acidente do trabalho. numa dupla
impropriedade, incluindo no inciso XXVIU doar!. 7°,
que arrola direito? dps trabalhadores, um anacrônico
"segundo contra'aCidentes de trabalho, a earg<J-do em·
pregador, sem excluir a indenização a que este está
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obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa". Ou seja,
matéria previdenciária, objeto de seção específica de
um dos capítulos do título referente à ordem social;
e a responsabilidade residual da empresa, já consagrada
inclusive em súmula do Supremo Tribunal Federal. Há,
por isso, risco de novas investidas das seguradoras, no
sentido da recuperação de um terreno que por muito
tempo ocuparam indevidamente.
Em seguida, ao dispor na parte própria sobre os planos de Previdência Social, a começar pela "cobertura
dos eventos de doença, invalidez, morte", aí acrescentou desnecessariamente "incluídos os resultantes de acidentes dI? trabalho" (Art. 201, I). Poderia ser de outra
forma? E óbvio que os "ventos de doenÇa, invalidez,
morte" compreendem os acidentes do trabalho, sem
necessidade de explicitação.
Felizmente a impropriedade encerra apenas perigo
potencial, não chegando a impedir que a legislação previdenciária já em preparo, por força de outro dispositivo
expresso, ponha termo ao contra-senso. O "seguro contra acidentes do Trabalho" é a própria previdência ou
seguro social; a respons;lbilidade residual da empresa
é matéria pacífica; e a inclusão dos eventos resultantes
do trabalho não precisa ser feita em condições especiais,
porque, embora determinando redudantemente essa inclusão, a Constituição não cogitou das condições dos
benefícios respectivos.
Sabe-se que a indenização das vítimas de acidentes
do trabalho é anterior à Previdência Social. Antes da
existência desta, os trabalhadores acidéntados ou seus
dependentes já recorriam à Justiça, em busca de reparação para dano sofrido.
Era precária, porém, a situação desses postulantes,
inclusive pela morosidade e complexidade da máquina
judiciária, como acontece ainda hoje; lembrar(a, a proprósito, um artigo já de muitos anos, que ',comparava
a indenização por acidente do trabalho a uma lot~ria
legal. Até mesmo os que logravam sobrepujar essas
barreiras constumavam ter surpresas desagradáveis,
pois algumas empresas condenadas a indenizar as vítimas não dispunham de recursos suficientes; ou scja,
as vítimas ganhavam, mas não levavam. Outras vezes,
as indenizações era tão exíguas que mal davam para
cobrir as despesas judiciais e os honorários advo~tícios.
Antes da Previdência Social fazia sentido a indenização ao acidentado ou seus herdeiros. Hoje, com a
indenização substituída por benef(cios previdenciários
especiais, a ,cobertura separada do infortúnio profissional é anacrônica, desriecessária e contraproducente.
Esse aperfeiçoamento da proteção social constitui aspiração antiga de espêcialistas e estudiosos, embora outros ainda entendam de maneira diversa, pela força
do imobilismo, quando não&,xistem também interesses
de outra natureza.
No Brasil, como em outros países, a cobertura dos
acidentes do trabalho está a cargo da Previdência Social
e, portanto, deixou de ser explorada por seguradoras
privadas; porém a cobertura previdenciária ainda éfeita
em condições especiais, no que se refere aos benefícios,
assistêricia médica e outros serviços, bem como ao custeio.
O que se preconiza é a integração proprianiente dita,
com o infdrtúnio profissional incluído, sem as'distinções
remanescentes; entre as demais causas de incapacidade
ou morte; e a iliéia é nivelar por cima, na medida do
possível, generalizando as condições especiais dos cb.amados benefícios acidentários. Trata-se de campanha
antiga, lÍa qual já foram ganham algumas batalhas; mas
falta ainda vencer a guerra.
Felizmente existe agora uma arma nova e poderosa:
a Constituição estabeleceu a atualização de-todos os
salários, compreendidos no Pt:ríodo básico de cálculo
do benefício, corrigindo antiga illjustiça que vinha desvirtuando a Previdência Social. E muitos particip;tram
dessa conquista, como o nobre Presidente, Deputado
Denisar Arneiro.
Com isso, a média dos doze últimos salários deverá
ficar bem próxima do salário do dia do acidente e pode
até ser superior a ele; vai desaparecer, então, a principal
razão do tratamento diferenciado do acidente do trabalho.
Nota-se uma tendência moderna no rumo da integra,
ção de que se cogita. Em verdade, manifestações em
favor dela, discretas, porém inequívocas, tornam-se
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mais freqüentes e aparecem até mesmo em documentos
autorizados, como relatórios c outras publicações de
entidades internacionais especializadas, e a idéia já não
provoca a mesma reação de protesto' ou espanto, chegando, por vezes, a ser bem acolhida. Acima de tudo,
está o importante fato novo da atualização dos salários
para o cálculo dos benefícios.
Os pleitos isolados de indenização por acidente do
trabalho cederam lugar, na grande maioria dos países,
ao seguro obrigatório para cobertura desse risco. Foi
um avanço, sem dúvida, pois ficou solucionado o problema da incapacidade econômica das empresas para
o pagamento das indenizações; mas apenas em parte,
porque continuou havendo questões judiciais, agora entre vítimas e seguradoras, persistindo, portanto, a loteria da justiça.
O passo seguinte foi a realização do seguro em instituições de previdência social e outras entidades oficiais,
por vezes sem prejuízo da exploração do ramo por seguradoras privadas também. No Brasil, por exemplo, o
regime misto vigorou durante muito tempo.
O seguro privado, naturalmente, luta com unhas e
dentes para não perder o rendoso filão de um ramo
obrigatório. Até mcsmo nos países que já o transferiram
completamente para a Previdência Social, as seguradoras se empenham pela reversão da cobertura seculitária do infortúnio profissional ao setor privado.
Nosso País está neste caso, pois já conseguimos transferir o seguro de acidentes do trabalho para a Previdência Social com exclusividade; porém, de quando em
quando, ocorrem tentativas de volta ao passado; e vimos
que o tratamento da matéria na nova Constituição pode
encerrar ameaça nesse sentido. Em qualquer hipótese,
existem bons motivos para aº-r!!itir.que a integração
plena, com o desaparecimento do infortÓilio piofiisio~ -nal no bojo da Previdência Social, concorrerá para encerrar o assunto.
Uma das razões, além do interesse do seguro privado.
impeditivas da integração plena de que se cogita: o
apego à tradição. Pessoas que conviveram durante longos anos com esta ou aquela maneira de fazer as coisas
costumam ter dificuldade em admitir que elas possam
- e devam - ser feitas de modo diferente.
Outros consideram os "benefícios acidentários". como se costuma dizer, um direito sacrossanto do trabalhador, esquecidos de que tal direito, há muito ultrapassado pela Previdência Social, constitui hoje como que
um triste privilégio, em detrimento dos trabalhadores
ou seus dependentes, que só fazem jus aos benefícios
normais.
Pode-se discordar de ambas as posições e de outras
semelhantes, porém respeitando os que se mantêm nelas.
As entidades sindicais dos trabalhadores deixa-se levar pela teoria do direito sagrado, deslembradas de
que seus titulares constituem exígua minoria, em contraste com a enorme maioria; os próprios trabalhadores
já têm manifestado descontentamento com a,desigualdade de critérios. Compreende-se m,<,nos, no entanto,
o alheamento das entidades patronais, no tocante a
uma questão que, fácil de resolver, complica desnecessariamente a Previdência Social, com prejuízo para as
empresas tamb"m.
Os advogados que operam licitamente na área dos
acidentes do trabalho têm razões profissionais para se
oporem à medida ora em foco, e fugiria à realidade
pretender que se posicionassem, no Caso, com a isenção
de quem nada tem a perder.
Resta ainda, nesse resumido rol dos adversários mais
poderosos, a máfia que atua no submundo da indústria
dos acidentes do trabalho. Sabe-se.que se incluem nela,
além dos recrutadores de vítimas, dos intermediários
desonestos e de outros marginais. pessoas que gozam
da presunção de idoneidade, sem esquecer, naturalmente, a conivência de gente de dentro.
No tocante a esse aspecto mais sórdido da questão,
é preciso não esquecer, tampouco, que a indústria dos
acidentes de trabalho opera tanto com benefícios, como
na área do custeio. No último caso, as irregularidades.
que antes se concentravam na manipulação das tarifações individuais, hoje consistem em procurar, por vezes
com êxito, sem o que não haveria marcado para esse
tipo de serviço, deslocar uma empresa da taxa de risco
que lhe corresponde para outra mais favorável.
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Essas razões, e outras que se torna dispensável procurar esmiuçar, formam um conjunto hetcrogêneo, porém
tão poderoso que até hoje não se conSeguiu superá-lo.
A cobertura dos acidentes do trabalho, anterior à
Previdência Social, começou com ações judiciais das
vítimas contra as empresas para obter indeuização.
Os numerosos casos em que, mesmo quando condenadas, as empresas não tinham recursos para pagar as
indenizações, ou conseguiam de algum modo furtar-se
a isso, levaram ao seguro obrigatório para esse fim,
em seguradoras particulares. Já existia aí, por conseguinte, o paradoxo da obrigatoriedade na área privada,
onde a livre iniciativa deve prevalecer; situações semelhantes são freqüentes, mas isso não lhes retira o caráter
contraditório, paradoxal e anômalo.
Diretamente, ou com a intermediação do seguro, era
de responsabilidade civil que se tratava.
Responsabilidade subjetiva, culpa aquiliana, responsabilidade objetiva, iuversão do ônus da prova - são
teorias que se foram sucedendo, ao longo da evolução
doutrinária da matéria.
Surgiu, em seguida, a mais duradoura delas, a teoria
do risco profissional, que.ainda serve de base ao grosso
das legislações pertinentes, inclusive a nossa. Podemos
resumi-Ia mais ou menos assim: como o acidente decorre do exercício da atividade profissional, e a profissão é exercida no interesse da empresa, cabe a esta
a cobertura do risco daí decorrente.
Embora amplamente em vigor ainda, essa teoria perde sentido, quando se considera que as conseqüências
do infortúnio profissional - incapacidade de qualquer
grau ou morte - o incluem entre os vários riscos ou
contingências sociais cuja cobertura se encontra hoje
a cargo da Pre'vidência Social.
A caracterização como risco ou contingência social
de cobertura previdenciária ultrapassa, como estamos
vendo, a idéia do risco profissional, conduzindo-nos
naturalmente' à teoria da responsabilidade social, mais
ampla e mais consentânea com o papel da Previdência
na ordem sócio-econômica contemporânea; isto é~ à
responsabilidade que o Estado tem de garantir proteção
aos cidadãos em determinadas situações.
Legislações como a brasileira, que já inseriram a cobertura do acidente do trabalho na Previdência Social,
embora em condições ainda especiais, podem ter-se inspirado na teroria do risco profissional, como acabado
de mencionar, mas, em verdade, já o fizeram em função
de nítida responsabilidade social.
Essa nova etapa evolutiva tem sólido embasamento
doutrinário, na noção de que já não se cogita dajndenização de um dano, como nas questões judiciais do passado, porém do atendimento à situação de falta do salário
e, portanto, dos meios de subsistência, em que o acidente deixa o trabalhador ou os seus dependentes.
No tocante às contingências sociais em geral e ao
risco profissional em particular, a doutrina mais evoluída, já refletida na legislação de vários países - e mais
uma vez estamos entre eles - atribui à Previdência
Social responsabilidade direta pela compensação das
conseqüências dos eventos danosos c vincula a prevenção mais diretamente à área trabalhista, já que, na realidade, se tratam de condições de trabalho, ou melhor,
de medidas de higiene e segurança.
Prevenir acidentes é essencial e compensar seus efeitos não é menos importante, porém, neste momento,
o que se procura salientar é que são coisas distintas.
A cOlllpensação constitui responsabilidade social, a
cargo da J:'revidoocia, ao passo qua a prevenção é responsabilidade privada, imposta às empresas pela legislação trabalhista.
Temos. assim, ao.lado da responsabilidade social.
outra. de natureza administrativa, correspondente à
obrigação da empresa de observar as normas de higiene
e segurança do trabalho.
Repetindo: enquanto compete à Previdência Social
a compensação dos acidentes do trabalho, éomo dos
demais cventos por ela cobertos, cabe às aut6ridades
da área trabalhista zelar pela adoção de medidas de
prevenção de acidentes. No Brasil, isso ficou mais claro
com o desdobramento do antigo Ministério do Trabalho
e Previdência Social nos atuais do Trabalho e da Previdência e Assistência Social.
É importante atentar para essa responsabilidade administrativa, pois alguns entendem que, uma vez inte-
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grada rcalmentc na Previdência Social a cobertura dos
acidentes de trabalho, mediante custeio uniforme, as
empresas não se sentiriam motivadas no sentido de adotar medidas de I;revenção. A questão não pode ser
colocada nestes smgelos termos, já que o interesse da
empresa. em evitar a~identes não se prende apenas à
perspectiva de reduzir sua contribuição. Muito mais
significativo é o custo indireto dos acidentes. Em qualquer hipótese, a p~evenção de acidentes não depende
da vontade ou do mteresse da empresa, mas constitui
obrigação legal, que cria para ela a responsabilidade
administrativa aqui focalizada.

É bom abrir um parêntese neste momento. Dentre
os projetos referentes à segurança do trabalho distribuídas às respectivas Comissões, um deles preconiza
que toda empresa que tiver no seu quadro mais de
cem funcionários deverá manter um médico em higiene
e prevenção de acidentes do trabalho. A partir daí,
se~a b.om que todos nós nos empenhássemos para que
seja realmente aprovado esse projeto.
Continuando, Sr..Presidente:
":imos. que da ~~sponsabilidade civil das empresas
de mdemzar as vItimas dos acidentes do trabalho se
evoluiu para a responsabilidade social dos efeitos daqm:les, porém a responsabilidade civil não desapareceu
de todo.
Se um acidentado ou um dependente seu prova em
juízo que o acidcnte do trabalho resultou dc dolo ou
culpa grave por parte da cmpresa, assim entcndidos
negligência manifesta ou descumprimento flagrante de
norma de segurança do trabalho, ele pode acioná-la
em busca de indenização, sem prejuízo dos seus direitos
perante a Previdência Social. No Brasil, a lei não afasta
- e a jurisprudência expressamente ·a reconhece essa responsabilidade civil residual, se assim se pode
dizer, consagrada inelusive na Súmula n' 229 do Supremo Tribunal Federal. O inciso XXVIII do art. 7' da
Constituição foi um pouco além da súmula: enquanto
esta cogita de "dolo ou culpa gravet', aquele fala apenas
em "dolo de culpa"; mas, uma' vez que a existência
ou não de culpa, simples ou grave, é questão muito
complexa, o dispositivo constitucional não altera substancialmente a situação.
Na prática, essa prova costuma ser mais difícil do
que ~e imagina, o que torna bastante relativa a garantia
suml;llar e agora constitucional. Por isso, o essencial,
no caso, é aplicar à empresa pesadas sanções econô-·
micas pe!o ~escu.mpr!mento das normas de segurança.
Tambem Já fOI alVitrado que, em lugar de contínuar
lutando, scm probabilidade de êxito, pelo retroccsso
ao seguro obrigatório e separado de acidentes do trabalho, as seguradoras privadas poderiam oferecer às empresas planos voluntários de cobertura adicional, em
m?ldes pr6ximos dos da Previdência complentar; ou
seja, como reforço da Previdência Social. O caráter
voluntário é mais compatível com a iniciativa privada.
A cobertura dos acidentes do trabalho em condições
especiais se choca não s6 com alguns princípios e postulados da Previdência Social, mas também com realidades conceituais que o pr6prio senso comum deixa
bem claras. A seguir, três desses conflitos.
Cobertura do efeito e não da causa.
A cobertura previdenciária diz respeito às con~eqüên
cias dos riscos ou contingências, e não às suas causas.
Por excmplo: a velhice é uma situação etária ou cronológica, e ~ invalide'Z uma condição física, psíquica ou psicossomatIca; mas uma faz presumir, e a outra acarreta
incapacidadé para o.trabalho. A qespeito de suas causas
completamente dlstmtas, esses eventos produzem efeito
e~ui~alente; e é ao e~eito de qualquer delas que a Previdencla atende, mediante a aposentadoria. Da mesma
maneira, ela atende aos efeitos dos demais eventos,
mediante as prestações cabíveis.
I~so se torna mais claro ainda quando, em lugar de
efeitos equivalentes, o que está em jogo é o mesmo
efeito - invalidez ou morte - acarretado pela mesma
causa - acidente. - apenas em circunstâncias distintas
- n.. trabalho ou fora dele. Nesses casos, a incongruência é mais flagrante.
A Previdência Social, convém repetir, deve preocupar:se com as conseqüências, para compensá-las; as causas mteressam sobretudo no sentido da prevenção, isto
é, para se procurar evitar que os eventos ocorram.
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Caráter genérico da responsabilidade social.
A Previdência e demais programas de proteção social
prendem-se, em última análise, 11 responsabilidade do
Estado pela cobertura das situações em relaçllo às quais
tal proteção se faz necessária.
A atuação do Estado nesse terreno deve ser tão ampla, tão abrangente e tão uniforme quanto possível,
em face do caráter genérico, e não específico, da sua
responsabilidade. O que cumpre buscar, então, são denominadores comuns. que propiciem soluções globais
e hom?gêncas, em lugar de distinções anacrônicas, que
comphcam e, não raro. desvirtuam o funcionamento
dos .órgãos públicos, em detrimento da qualidade dos
serviços que prestam.
C:0mo est~mos.~e~do, as condições especiais das prestaçoes prevldencl3nas correspondentes a acidentes do
trabalho vão ao encontro também do caráter genérico
tia responsabilidade social.
Caráter dramático do acidente.
Alguns opositores da presente tese costumam argumentar com o caráter dramático do acidente do trabalho, vendo nisso uma justificativa para as condições
espeCiaiS das prestações respectivas.
São inegáveis certos aspectos fortcmente dolorosos
de muitos deles. mas é preciso não esquecer que outro
tanto ocorre com os acidentes não profissionais. Assim
na !f!e~ida em que tais aspectos as justificassem, a~
condlçoes especiais não deveriam limitar-se aos acidentes do trabalho.
Nesse sentido, e com vistas à uniformidade de tratamento que ~ responsabilidade social requer, desde logo
se dev~ c~gltar, por ~xe.mplo, da dispcnsa do período
de carencm para o dIrclto ao bcnefício, em qualquer
caso de acidente, profissional ou comum.
Sabe-se, e.foi aqui relembrado, que a cobertura separ~da do~ aci~e~tes do t~a~al~o ven: do tempo em que
amda nao eXistia a Prevldencla SOCial cobrindo entre
outros, os riscos de incapacidade temporária, in~alidez
e morte, isto é, os possíveis efeitos de tais acidentes.
. Trata-se, por:anto, de sit?ação ultrapassada, anacrônica, que Ja nao tem sentido e que apenas subsiste,
ape~ar de desnecessária e até contraproducente, pelas
razoes antes recapituladas.
~,el;lefíci.os em condições especiais são, na prática,
e~pecles diferentes de benefícios; e, para uma instituiçao com o volume de encargos da Previdência Social.
tudo que fogc à norma acarretaJ;lificuldades adicionais,
pe;rurbando a execução das tarefas regulares, COm preJUIZO para todos - no caso, segurados, seus dependentes e empresas.
A uniformidade de trat~mento ;rão é apenas um imperativo de Justiça soclal; e tambem fator de eficiência
admi?istrativa. Por outras palavras, quem desempcnha
funçoes específicas em geral pode atuar melhor do que
quem executa funções genéricas.
Estamos vendo que já não têm fundamento as condições especiais dos benefícios por acidente do trabalho'
aSSim, el;lquanto não conseguirmos eliminá-Ias, indu:
slve medIante sua generalização na medida do possível.
em termos de nivelamento por cima, estaremos diante
de complicações injustificadas. Neste caso, como em
tantos outros, a racionalidade administrativa é mais importante do que pode parecer; e na Previdência Social
brasileira é hoje imperativa e urgente.
N,ão são s6 as condições especiais que criam complicaçoes desnecessárias. As dificuldades começam com
o pró~iro conceito de acidente de trabalho, que abrange
:ambem o chamado acidente de trajeto - ocorrido na
Ida ~a~a o trabalho ou na volta para casa - e a doença
profiSSIOnal ou do trabalho - inerente ou ligada diretamente a este.
O acidente de trajeto é uma impropriedade, como
tem ~I~O crescentemente reconhecido. Quanto à doença
profisslOnal, a complicação reside na dificuldade de estaJ;>elccer com precisão em que medida a enfermidade
fo! realmente causada pelo trabalho ou decorreu de
outros fatores, como características individuais ou condições socio-econõmicas.
Algo de semelhante acontece, na previdência social
propriamente, com a aposentadoria especial, devida a
quem exerce atividade penosa, insalubre ou perigosa.
existindo uma lista das atividades assim consideradas
para efeito desse benefício. O melhor caminho, apon-
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tado por vários estudiosos do assunto, consiste em eliminar das condições de trabalho os fatores negativos. capazes de concorrer para a doença profissional ou para
as características desfavoráveis da atividade.
O Brasil já eonsguiu livrar-se do problema. mas muitos países o cnfrentam ainda. e. por isso. parece oportuno relembrar a época - bem recente - em que eada
empresa pagava o prêmio do seguro de acidentes do
trabalho de acordo com as suas próprias condições de
risco.
Assim, fixadas em cada caso, as tarifas individuais
se prestavam a toda sorte de manipulações e irregularidades. altamente lucrativas para quem as praticava
e proveitosas também para os que de alguma forma
se envolviam nelas.
A substituição das tarifas individuais por contribuições. que variavam de acordo com faixas prefixadas
e depois com três graus de risco apenas, nos termos
da legislação brasileira, não representou solução completa, pois ainda hoje existe, e tem sido explorada.
determmada margem de manobra.
Entretanto. já progredimos bastante no particular,
e, embora sem ter atingido ainda o ideal de contribuição
uniforme. simplesmente adicionada à contribuição básica da empresa, parece fora de dúvida que a novela
da tarifação individual já terminou.
Na indústria das ações judiciais, teríamos Dutra novela. se não se tratasse de uma tra gédia. Ainda não
foi detidamente estudada a vcrdadcira indústria representada pelas ações judiciais relativas a acidentes do
trabalho.
Seria descabido, entretanto, deixar de mencionar a
questão, acrescentando que, salvo melhor juízo, ela
não teria atingido o porte que todos conhecemos. sem
as condições cspeciais dos chamados benefícios acidentários.
Embora os benefícios da Previdência Social sejam
muitíssimo mais numerosos, só agora, com a inflação
e as ações referentes a reajustamento de benefícios,
se tem notícia de algo comparável - porém circunstancial, segundo se espera.
Outro sério inconveniente das condiçõcs especiais é
que elas fazem do acidente profissional um triste privilégio, uma espécie de prêmio a quem se acidenta no
trabalho, em contraste com quem sofre fora dele idêntico infortúnio ou algo pior.
~ão será ~or outro. motivo, certamente, que, nos
registros pertmentes, figuram casos dramáticos de trabalhadores q~e le~ion~ram ou até se mutilaram para
r~ceb~r uma mdemzaçao. Com a substituição das indellIzaçoes pelos bencfícios periódicos, não é provável
que alguém ainda chegue a tais extremos. Mas os casos
concretos conhecidos bastam para caracterizar essa tris.te conotação de prêmio e trágico privilégio, embutida
nas condições especiais dos benefícios acidentários.
. Já se. disse com propriedade que ninguém se incapacita n;31S ou morre por tcr sido vítima deste ou daquele
evento. As pessoas com pendores filos6ficos costumam
recordar, a esse respeito. que a desgraça nivela todos.
O argumento central dos opositores da tese da integração pl~na costuma situar-se no pretenso prejuízo
para os aCidentados, uma vez que o benefício por acidente de trabalho é calculado com base no salário do
dia em que ele ocorre, ao passo que o benefício comum
correspondente é calculado com base na média dos doze
últimos salários, além de variar de acordo com o tempo
de contribuição.
Scm falar em outros aspectos meno. significativos.
essa diferença é a mais importante. Oll melhor, era.
porque o salário do dia do acidente conduzia a um
benefício quase sempre mais elevado que o resultante
da média dos últimos salários. O argumento, no entanto, perdeu v.alidade depois da nova Constituição, que
obr~ga a reajustar todos os salários compreendidos no
penodo que scrve de base para o cálculo do henefício.
Foi uma impropriedade formal, por se tratar de matéria
mais apropriada à legislação ordinária. que até então
a regulava. Mas, ao mesmo tempo, foi uma medida
de grande al:a~ce .social e humano, lJue corrigiu antiga
e elamorosa mJustlça.
Com a atualização dos doze últimos salários, correspondentes ao período básico de cálculo dos benefícios
por incapacidade ou morte, o salário de benefício. que
é a média deles, poderá até ser maior que o valor calcu-
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lado com base no salário do dia do acidente, a quc
corresponde o benefício acidentário.
Por outras palavras, o novo método de cálculo altera
por completo a qucstão, cquiparando os valores dos
benefícios nas duas situações e assim invalidando a objeção básica a outro acentuado aperfeiçoamento da previdência social. Em verdade, o critério geral pode até
vir a ser mais vantajoso para o acidentado, pois o salário
do trabalhador não qualificado, que o infortúnio profissional atinge com maior freqüência, costuma decrescer
com o tempo.
Seria demasiado extensa a lista das autoriefades mundiais em previdência social e programas correlatos que
sustentam a tese da integração plena do seguro de acidentes do trabalho. Começando pelo gradde William
Beveridge, pioneiro na matéria, ela se estende até a
figura também ilustre de outro lorde, Sir Owen Woodhouse, do Supremo Tribunal Federal da Nova Zelândia. Essa longa trajetória doutrinária que vem dc Beveridge a Woodhouse passa por tratadistas do porte do
nosso A.F. Ccsarino Jtinior, do argentino J.1. Etala
e do renomado José Manuel Almansa Pastor, da Espanha.
Na segunda edição do seu "Derecho de la Seguridad
Social", Pastor observa que a tendência é no sentido
de uma proteção unitária, uniforme, que pressupõe a
"perda de sentido da elaborada doutrina sobre o acidente do trabalho". E acrescenta:
"Com o centro de gravidade de proteção situado
na necessidade, cada vez importam menos as causas
produtoras e mais os efeitos produzidos."
Como é natural, a voz abalizada dessas sumidades
tem encontrado eco nas reuniões técnicas. e assim se
vai consolidando a boa doutrina, no scntido que aqui
se prcconiza. As próprias reuniõcs internacionais registram a tendência nos seus documentos oficiais, parecendo suficiente mencionar o relatório do SecretárioGeral da Associação Internacional da Seguridade Social
(AISS), apresentado por ocasião da assembléia-geral
da entidade, realizada em Madri, em novembro de 1977.
A preocupação é antiga, o que desde logo afasta
a idéia de improvisação. de teoria não submetida ainda
ao crivo dos especialistas; trata-se, ao contrário, de entendimento racional, cujos bons fundamcntos convém
repisar. Vemos também que ela não se limita a este
ou àquele país, mas existe e se faz sentir em variadas
áreas geográficas.
Cabe consignar ainda alguns casos concretos. A Holanda já não distingue, para fins de previdência social,
entre acidcnte do trabalho e qualquer outra causa de
incapacidade ou morte. A Guatemala só distingue para
efeitos estatísticos: rcgistra-se, para fins de prevenção,
o acidente do trabalho, mas isso em nada influi sobre
os benefícios, que são os mesmos da previdência social
comum. E vários países -'Suécia, Noruega, Dinamarca, Japão, Espanha etc. - já uniformizaram os chamados benefícios de curta duração. o principal dos quais
é O auxílio-doença.
Faz-se imperioso e urgente complctar a integração
da cobertura dos acidentcs do trabalho na previdência
social. A seguir, alguns pontos que convém incluir no
passo à frente a ser dado na matéria.
Como preliminar importante, é preciso deixar completamente de lado a idéia de seguro de acidente do
trabalho. Nossa nova Constituição ut,iliza essa terminologia, e a impropriedade poderá concorrcr para retardar
a solução desejada. O ideal teria sido deixar de cogitar
expressamente de acidente de trabalho, enquadrando
assim esse evento na sua simples condição de uma das
causas de incapacidade ou morte.
:Vimos que o caráter quase sempre dramático dos
aCidentes realmente costuma distingui-los dos eventos
congêneres, o que pode justificar tratamento previdenciário especial. Mas não podcmos esquecer que isso
se aplica aos acidentes em geral, do trabalbo ou não.
Tem cabimento, por conseguinte, a cobertura algo
especial dos' acidentes, desde que não se conserve a
atual preferência, se assim se pode dizer, para os do
trabalho, sem falar nos acidentes de trajeto e nas doenças profissionais.
Nivelámento pnr cima
Aqui se poderia começar por outra mcdida já mencionada: dispensar tamhém de carência o benefício corres-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

pondente a qualquer tipo de acidente, não apenas o
do trabalho, como hoje ocorre.
Seria também aconselhável generalizar o adicional
hoje devido à vítima de acidente do trabalho que necessidade da assistência permanente de outra pessoa, ou
seja, o chamado grande inválido. Nesses casos, a gcncralização seria mais ampla que no da dispensa de carência, pois o adicional se estenderia a qllalquer hipótese
da grande invalidez, ainda que não resultante de acidente.
Ao que tudo indica, poderiam igualmente ser generalizados os dois benefícios pDr incapacidade parcial permanente, hoje existente apenas para acidentados do
trabalho: O auxílio acidente -incapacidade para a atividade anterior, mas não para outras; e o auxílio suplementar - necessidade de maior esforço para o exercício
da atividade anterior.
Pelo menos enquanto não se adota solução mais ampla para a assistência médica, que muitos entendem
ser conveniente separar da previdência social, também
carece de sentido o fato de ela só ser devida plena
e incondicionalmente em caso de acidente do trabalho.
A oportunidade se prestaria para váriDs outros aperfciçoamento, inclusive quanto a aspectos do plano de
prestações não ligados diretamente ao infortúnio profissional.
Necessidade do Custeio Adicional.
A eliminação das condições especiais dos benefícios
acidentários não dispensaria o adicional à contribuição
da empresa, hoje destinado ao custeio delas, embora
os recursos daí resultantes sejam, na realidade, incorporados à r~ceita glo!Jal da previdência social, ou melhor,
da segundade soclal, como agora estabelece a Constituição.
Lamentàvelmcnte, os acidentes do trabalho continuam e continuarão ocorrendo e gerando benefícios,
ao lado ?as demais causas de incapacidade ou morte;
e, se o fmanclamento da sua cobertura já provinha de
um adicional às contribuições das empresas, agora é
a Constituição que expressamente lhes atribui esse encargo.
O que se impõe, a esse respeito, é adotar um percent':lal único para o adicional, em lugar dos três hoje em
vIgor. Ao mcsmo tempo, é preciso unificar a contribuição da empresa, reunindo à sua contribuição básica
as demais, como o adicional referente aos acidentes
do trabalho; mas esta questão transcende o tema.
Restaria ainda lembrar que um erro se agrava, na
medida em que, podendo corrigi-lo, deixamos de fazê-lo.
Muitos já reconhecem o acerto da tese exposta aqui,
em seus fundamentos. Chegou o momento de pó-la.
em prática, inclusive porque o novo critério de cálculo
dos benefícios cria condições favoráveis. Retardar mais
isso importa em perseverar no erro.
Conclusão.
Resumindo e repetindo: as condições especiais da
co~ert~:a previdenciária do acidente do trabalho já não
se JustIfIcam e têm, ao contrário, sérios inconvenientes.
Impõe-se, por conseguinte, a uniformização dos benefícios por incapacidade ou morte, nivelando-se por
cima, na medida do possível.
Durante o discurso do Sr. Antônio de Jesus, o
Sr. Denisar Arneiro, artigo 76 do Regimento interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Carlos Cotta, 3' Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) palavra ao Sr. Paulo Delgado.

Concedo a

O SR.PAULO DELGADO(PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidentc, Sr" e Srs. Deputados,
um dos aspectos fundamentais de um programa de governo para o Brasil diz respeito à forma pela qual pretende atuar na área da agricultura. O programa do nosso
candidato a Presidente da República, companheiro Luiz
Inácio Lula da Silva, apresenta uma discussão da matéria e propostas para enfrentar o problema agrícola que
o distingue de outras que também disputam a dircção
p?líti~a do País. Aqui, no Congresso Nacional, para
dIscutIr a questão temos tido a contribuição decisiva,
competente e eficaz, não só do Líder da nossa bancada
o companheiro Plínio Arruda Sampaio, uma das autori~
dades brasileiras nessa área, como também do compa-

Quinta-feira 14

9421

nheiro do Rio Grande do Sul, Antônio Marangon, que
é o autor de um projeto de lei que visa à definição
da política agrícola do Brasil.
Escolhi o tema da agricultura e da área rural brasileira
para expor neste momento por pretender desenvolver
considerações que a bancada do Partido dos Trabalhadores vê .como fundamental, impressionados que estamos com o descaso das autoridades e a dificuldade criada pelo Governo brasileiro para a área rural. Os problemas derivados da ausência de uma política agrícola,
da má definição de prioridade e das dificuldades programadas para o homem do campo, para os pequenos e
médios produtore rurais têm sido o grande legado deste
governo de tão má competência técnica e política.
Escolhi, também, esse tema em virtude da impressão
positiva que tive ao aceitar um convite da Empresa
Brasileira dc Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA,
instalada na região onde moro e vivo, a Zona da Mata
Mineira, no. Município de Coronel Pacheco, próximo
a Juiz de Fora.
Visitando a Embrapa esta semana, em súa área de
pesquisa do gado de leite, pude não só constatar a seriedade do trabalho desenvolvido por essa empresa como
a competên.cia dos técnicos, .cientistas e funcionários
que ali atuam. Essas pessoas enfrentam toda sorte de
dificuldades - sempre colocadas pelo Ministério da
Agricultura - em virtude dessa indefinição da política
agrícola e do desestímulo do Governo à pesquisa da
ciência e te.cnologia da agropecnária brasileira; da morte
lenta da soberania nacional, mantido este estado de
coisas.

Ontro aspecto que me trouxe aqui, neste momento
de discussão de temas relevantes para a realidade brasileira, é a vinculação das nossas escolas, principalmente
as de l' e 2' graus, com a realidade rural, com as cidades
pequenas deste País. Somos sensíveis às difi.culdades
que enfrenta o setor e que acabam gerando ilusão com
as grandes cidades, desorganização do fluxo migratório
no Brasil c desqualificam a ação do trabalho na área
rural, dando ao homem do campo um destino que praticamente o impede de enfrentar seus problemas. Ao
mes1,ll0 tempo a burocracia, auto-suficiente, desinformada e ineficaz, quer "passar o carro na frente dos
bois" e exigir resultados, a curto prazo, de projetos
na agropecuária que necessitam de dois, cinco, dez anos
para produzirem resultados. Mas nada fazem contra
a pressão multina.cional sobre a tecnologia brasileira.
Neste momento em que a Câmara dos Deputados
e o Congresso Nacional se debruçam sobre a legislação
ordinária e complementar, além da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, da Lei Orgânica da
Saúde, e outras, devem merecer deste Congresso especial atenção exatamente os pressupostos e as definições
que possam fundamentar o projeto de lei agrícola.
O art. 187 da Constituição Fcderal estabelece:
"A política agrícola será planejada e executada
na forma da lei, com a participação efetiva do setor
de produção, envolvendo produiores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes".
Deve levar em conta, especialmente: os instrumentos
creditícios e fis.cais, quc têm relação direta .com a recuperação da forma de atuação do Banco do Brasil neste
País; preços também compatíveis .com os custos de produção e garantia de comercialização que possa viabilizar
a atividade -produtiva no campo; o incentivo à pesquisa
e à tecnologia que possa colo.car este País nas dimensões
de um País viável para o século XXI, que se aproxima;
assistência técnica c extcnsão rural;. cooperativismo;
eletrificação rural e irrigação; seguro agrícola; habitação para o trabalhador rural e outros aspectos de uma
política global que, embora centrada nas necessidades
da agricultura brasileira, têm repercussão em todos es
outros aspectos da economia deste País. Valho-me aqui
de um documento claborado pela Central Única dos
Trabalhadores - entidades a qual O Sindicato a que
pertenço, dos Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais, é vinculado - que apresenta através do Coordc,
nadar do Departamento dos Trabalhadores Rurais da
Central, o companheiro Avelino Ganzer, proposta para
a regulamentação da lei agrícola do Brasil. Dela constam diretrizes para atingir objetivos definidos, com uma
política agrícola que seja subordinada a pelo menos
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quatro prioridades: a primeira delas, para a maioria
do homem do campo destc País, que são os pequenos
e médios agricultores e os milhares de trabalhadores
rurais,. levando em conta as enormes desigualdades regionais e sociais na distribuição da renda, na infra-estrutura social e de produção c nos processos tecnológicos, onde todos os recursos de política agrícola, inclusive os de crédito rural, serviços, subsídios, apoio e
assistência do poder público devem ser destinados com
absoluta prioridade para os pequenos e médios agricultores e trabalhadores rurai, que constituem a esmagadora maioria da população rural brasileira.
Além de outros motivos por demais óbvios, essa prioriadade se justifica inclusive porque em grande parte
as desigualdades referidas se deve à destinação, nos
últimos 30 anos, de recursos públicos altamente subsidiados de forma injustamente privilegiada aos maiores
agricultores e às regiões mais rieas do País.
Dentro dessa prioridade, os pequenos e médios agricultores e os trabalhadores rurais organizados em associações, cooperativas, etc., terão preferência sobre as
demais (dentro de cada categoria) na destinação dos
recursos de política agrícola, desde que os estatutos
de tais organizações garantam a sua autonomia e a gestão democrática. Devem, ademais, ter por princípio
a prática efetiva da cooperação em uma ou mais fases
do proeesso de produção, eomercialização (pré ou pósprodução) e abastecimento.
Ainda dentro dessa prioridade, os agrieultores assentados terão um tratamento especial visando assegurarlhes progresso econômieo, social e cultural, consolidando assim o setor reformado da' agricultura.
2 - Prioridade na luta contra a fome: abastecimento
alimentar
Um dos direitos fundamentais do homem é o da alimentação. Assim, o abastecimento alimentar de toda
a população brasileira deve ser considerado assunto de
relevante interesse público.
Isto para que o Brasil não continue a dar razão a
Josué de Castro, que já há algum tempo, não estando
mais entre nós, diagnosticou em sua obra, de grande
repereussão internacional, aspeetos extremamente graves, como padrão alimentar do nosso povo e as conseqüências que isso tem na fome endêmiea, permanente
e perversa na determinação, daí derivada, do perfil da
cidadania no nosso País. Não há cidadão esfaimado,
sem acesso à alimentação básica. Isso dignifica que o
Poder Público deve garantir a produção de alimentos
básicos e a sua distribuição, aliando-se aos interesses
de pequenos produtores e consumidores, que constituem a imensa maioria da população. Para tanto, a
especulação deve ser eliminada através do com bate efetivo à intermediação. Deve ainda o Estado exereer um
rigoroso controle de preços e qualidade dos insumos
agrícolas e dos alimentos básicos, oferecendo condições
para ampla fiscalização por parte da- população. Essa
prioridade levada a efeito através de um plano naeional
de abastecimento alimantar. E para qu~ ele alcance
maior sueesso, dependerá de uma polítiea de efetiva
distribuição de rendas, com elevação reaf do salário
de modo a melhorar o poder de compra da maioria
da população brasileira.
Mas deve também levar em conta a necessidade de
legalização de determinadas atividades produtivas e de
eomercialição que pequenos produtores praticam neste
País, pois 19!io podem estar sujeitos ao achatamento
que às vezes recebem de fiscais da Receita ou de secretarias de Fazenda estaduais nas estradas vicinais e clandestinas, uma parte da economia brasileira. uma parte
dos tributos que todos são obrigados a pagar, mas dos
quais deveriam estar isentos aqueles trabalhadores que
produzem exclusivamente para seu próprio eonsumo
e de sua pequena unidade familiar. E preciso elaborar
uma legislação sensível a esse problema da economia.
que se torna clandestina e marginal porque não temos
no País uma preoeupação com os pequenos produtores
e comerciantes, eom aquela unidade produtiva e econômica que não pode ser tutelada como se fosse monopolista e principalmente, consumida por uma política
tributária que exige cumplicidade do pequeno produtor,
ao invés de dar-lhe liberdade de comercialização em
áreas da periferia das cidades, por exemplo, ou em
áreas onde essa comercialização seja feita diretamente
, pelo próprio produtor.
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o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar compreenderá, sobretudo:
a) destinação prioritária dos recursos de política agrícola (incluindo crétido. subsídios, pesquisa, assistência
técnica ete.), aos produtores alimentares indispensáveis
ao abastecimento interno;
b) formação de estoque reguladores descentralizados
dos principais produtos, garantindo o abastecimento
alimentar e a estabilidade dos preços em nível de atacado e varejo;
c) formação e readequação da estrutura de armazenagem e distribuição de alimentos para os eentros consumidores através de sua descentralização e da implantação de equipamentos alternativos, com ampla participação das organizações de produtores e consumidores.
3 - Prioridade para a qualidade de vida, recuperação
e preservação dos recursos nattirais e do meio ambiente.
Os recursos naturais e o meio ambiente são patrimônio da Nação e da humanidade. Um desenvolvimento agrícola em bases democráticas e populares implica o respeito e a preservação desses elementos básicos
para a vida humana, animal e vegetal.
A produção agrícola, enquanto necessidade permanente, só pode ser sustentável se os reeursos naturais,
c o meio ambiente forcm mantidos em condiçãe's de
produzirem constantemente e acolherem a vida de forma sadia.
Por isso é prioridade se desenvolver e implementar
tecnologias agrícolas voltadas para a sustentação imprescindível do equilíbrio ecológico, através da administração, visando ao interesse social dos recursos naturais.
ocupando ordenadamente o espaço ambiental e utilizando-o racionalmente. Isto se consubstancia numa política agrícola que dê ao país condições de desenvolvimento satisfatórias, conciliando interesses sociais,
ceonômicos e ecológicos, para que a população lnasileira e as gerações futuras desfrutem de melhor qualidade de vida.
E aí, a Embrapa tem papel fundamental sendo dirigida e eontrolada pelos profissionais que compõem seu
universo de trabalhadores, com recursos suficientes e
autonomia para pesquisar e fixar prazos para sua conclusão.
Essa prioridade deverá levar em conta a diversidade
da problemática ambiental dentro do país e ter como
suporte a organização das comunidades locais.
Dentro dessa prioridade, é póssível sintetizar as propostas defendidas pelas organizações populares do país
mediante:
a) o estancamento do processo de destruição dos recursos naturais e do meio ambiente, onde se inclui legislação e fiscalização que disciplinem a fabricação, o comércio e o uso de agrotóxicos, o manejo integrado dos
solos e da água, e o manejo tlorestal;
b) a preservaçáo de áreas de valor ecológico: a garantia da qualidade da água para o consumo humano e
para a agrieultura, através da fixação de critérios para
a proteção das bacias hidrográficas; e a proteção da
população costeira ligada à pesca artesanal.
4 - Prioridade para organização popnlar e gestão
parlieipativa das políticas econômicas e sociais para a
agricnltura
Das grandes reivindicações colocadas pela sociedade,
sobressaem-se, pela sua urgência. as dos pequenos agricultores e trabalhadores rurais, justamente as camadas
mais saerificadas pela polftica agrícola vigente nas últimas décadas. A priorização dessas reivindicações, manifestadas organizadamente. deve realizar-se fugindo dos
esquemas assistencialistas, característica comum dos regimes autoritários.
O Estado, ao invés de organismo tutclador, deve
circunscrever sua ação à abertura de espaço para a movimentação e organização autônoma desses segmentos
do meio rural, utilizando-se de mecanismos próprios
de política econômica e social em geral e de política
agrícola em partieular. Por outro lado, as manifestações
político-reivindicatórias dos trabalhadores rurais e agricultores em geral devem ser vistas e tratadas como parte
da dinâmica social e não como um~ questão de polícia.
Ao se propor mudanças na agricultura brasileira de
forma a priorizar a maioria formada pelos pequenos
e médios agricultores e trabalhadores rurais, garantir
a função social básica da agricultura que se constitui
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na oferta de alimentos para a população, recuperar e
preservaras recursos naturais e o meio ambiente, apoiadas, todas essas mudanças, no processo indispensável
de reforma agrária, é imprescindível, além de reorientar
a divisão de responsabilidade entre os organismos federais, estaduais e municipais que atuàm na agricultura,
assegurar articulações democráticas entre as instituições
governamentais e aquelas da sociedade civiL
Para tanto, devem ser abertos canais para a participação efetiva da população rural organizada no processo decisório, tanto na elaboração das políticas gerais
do Estado como naquelas atinentes às suas condições
mais imediatas de vida e sobrevivência.
São esses os aspectos de uma política agrícola que
realmente possa levar a nossa sociedade e, principalmente, a comunidade rural à libertação dessa escravidão, programada por uma política como a que está
em vigor e que impede a organização, tutela a agricultura e favorece a grande indústria predatória que hoje
atua no campo brasileiro.
O que a Embrapa hoje vem fazendo na área de pesquisa agropecuária mere'ce estímulo e apoio e deve estar
consagrado na lei agrícola como um aspecto básico e
fundamental de sua orientaçao. A pesquisa científica
e tecnológica é primordial para assegurar a soberania
e a independência e, para isso, há necessidade de recursos para o setor. A Embrapa desempenha função muito
importante no desenvolvimento do setor agrícola, por
meio da aquisição e difusão de eonhe~imentos sobre
sementes adaptadas às condições brasileiras, sistemas
de produção, melhoramento do alimento animal e pesquisa de teenologia do leite e seus derivados.
Hoje, o que impede a Embrapa de ser realmente
um centro independente e eapaz de intluenciar definitivamente a mudança de mentalidade na área da agricultura brasileira é exatamente a vinculação tutelada que
tem com o Ministério da Agricultura. Não tendo definição política, como a sua responsabilidade exige, a Embrapa não participa das grandes diretrizes da polítiea
agrícola brasileira.
Há uma ilusória visão de que quem gera tecnologia
e tendo condições de se eonstil:uir em sujeito do processo de desenvolvimento científico pode conviver com
uma situação dependente em relação à política pública
que se pratiea. Não se quer que a Embrapa se transforme no Ministério da Agricultura, mas não é possível
que ela conviva com este Ministério que impede seu
funcionamento e com uma política de governo que não
lhe dá condições de autonomia e de independência
reais.
Da mesma maneira, para cumprir seu papel é ideal
que a Embrapa se posicione técnica. científica e politicamente quanto às questões ambiental e agropecuária do
Brasil e que fixe as políticas para o setor. Fundamental
ainda que a Embrapa repasse sua tecnologia para pequenos produtores e trabalhadores rurais, e que os grandes produtores não mais a recebam, praticamente de
graça, custeada pelos contribuintes que não sabem, também. que grandes grupos nacionais e multinacionais
dela se beneficiam, mas não querem sua autonomia
e independência. Romper esta concepção entreguísta
que orienta o funcionamento de órgãos técnieos c de
pesquisa por parte do Governo. é um dos desafios ao
se discutir uma nova política agrícola e uma nova política de ciência e tecnologia para o setor.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, cabe ainda perguntar: a quem pertence o material genético desenvolvido pela Embrapa? Como colocá-lo no mercado?
Os grandes grupos multinacionais pagam royalties it
Embrapa pela utilização da tecnologia gerada pelos seus
pesquisadores em nosso País e pelos pesquisadores de
outras instituições. A pesquisa é uma questão de desenvolvimento e segnrança. Uma empresa estatal eomo
a Embrapa não pode se dar ao luxo de perder poilcr
por causa de uma má política salarial, ao perder técnicos
e cientistas, como vem acontecendo. A empresa tem
de preservar esse patrimônio humano e receber reeursos
para preservar o patrimônio tecnológico e de prestação
de serviços à eomunidade rural brasileira, oríentartdo
esse serviço especialmente' para aquelas áreas mais 'desassistidas, para os pequenos e médios produtoreS e
para o conjunto dos trabalhadores rurais.
É importãnte que'a Embrapa participe decisivamente
no desenvolvimento e na geração de tecnologias ecolo-
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gicamente sustentáveis, tecnicament,? adequadas, socialmente justas, economicamente viáveis e cultura.!mentc aceitas. Para enfrentar o desafio da nova lei agrícola deste País e da nova política para a agricultura,
não há como desconhecer o papel que devemos qucrer
para a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias.
Era o que eu tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) -

Findo o tempo
destinado ao Expediente, vai-se passar à Ordem do
Dia.
COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Acre
João Maia - PMDB; Rubem Branquinho - PL.
Amazonas
Beth Azize - José Dutra - PMDB.
Rondônia
José Guedes - PSDB; Raquel Cândido - PDT.
Pará

Ademir Andrade - PSB; Aloysio Chaves - PFL;
Amilcar Moreira - PMDB; Arnaldo Moraes PMDB; Carlos Vinagre - PMDB; Eliel Rodrigue's PMDB; Fernando Velasco - PMDB; Gabriel Guerreiro - PSDB; Gerson Peres - PDS; Mário Martins
- PMDB; Paulo Roberto - PL.
Tocantins
Alziro Gomes - PFL; Edmundo Galdino - PSDB;
Paulo Sidnei - PMDB.
Maranhão
Costa Ferreira - PFL; Eliézer Moreira - PFL; Eurico Ribeiro - PRN; Haroldo Sabóia - PMDB; Jayme
Santana - PSDB; José Teixeira - PFL; Mauro Fecury
- PFL; Wagner Lago - PMDB.
Piauí
Átila Lira - PFL; Felipe Mendes - PDS; Jesus
Tajra - PFL; Myriam Portella - PDS; Paes Landim
-PFL.
Ceará
Bezerra de Melo - PMDB; Carlos Virgílio - PDS;
César Cals .Neto - PSD; Firmo de Castro - PMDB;
Furtado Leite - PFL; Gidel Dantas - PDC; Haroldo
Sanford - PMDB; Lúcio Alcântara - PDT; Luiz Marques - PFL; Mauro Sampaio - PMDB; Moema São
Thiago - PSDB; Orlando Bezerra - PFL; Raimundo
Bezerra -PMDB; Ubiratan Aguiar -PMDB.
Rio Grande do Norte
·Flávio Rocha - PRN; Henrique Eduardo Alves PMDB; Ismacl Wanderley - PTR; Ney Lopes - PFL;
Vingt Ro.sado - PMDB.
Paraíba
Agassiz Almeida - PMDB; Antonio Mariz PMDB; Edme Tavares - PFL; Evaldo Gonçalves PFL; João AgrÍpino -PMDB; João da Mata-PSDB;
Lucia Braga - PDT.
Pernambuco
Artur de Linla Cavalcanti - PDT; Egídio Ferreira
Linla - PSDB; Fernando Bezerra Coelho - PMDB;
Gonzaga P~triota - PDT; Harlan Gadelha - PMDB;
Horácio Ferraz- PSDB; José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra - PFL; José Moura - PFL; José Tinoco
- PFL; Maun1io Ferreira Lima - PMDB; Oswaldo
Lima Filho - PMDB; Paulo Marques - PL.
Alagoas
Rcnan Calheiros - PRN.

Bahia
Benito Gama - PFL; Celso Dourado - PMDB;
Eraldo Tinoco - PFL; Fernando Santana - PCB;
Francisco Pinto - PMDB; Genebaldo Correia PMDB; Jairo Azi-PDC; Jairo Carneiro-PFL; Joaci
Góes - PMDB; Jorge Medauar - PMDB; Lídice da
Mata - PC do B; Luiz Eduardo - PFL; Luiz Vianna
Neto - PMDB; Manoel Castro - PFL; Marcelo Cordeiro -PMDB; Milton Barbosa- PL; Miraldo Gomes
- PDC; Uldurico Pinto - PMDB; Virgildásio de Senna-PSDB.
Espírito Santo
Hélio Manhães - PMDB; Jones Santos. Neves PL; Nelson Aguiar - PDT; Rita Camata - PMDB.
Rio de .Janeiro
Arolde de Oliveira - PFL; César Maia - PDt;
Denisar Arneiro - PL; Ernani Boldrim - PMDB;
Francisco Dornelles - PFL; Jayme Campos - PRN;
Jorge Leite - PMDB; José Carlos Coutinho - PL;
Luiz Salomão - PDT; Lysâneas Maciel- PDT; Márcia
CibilisViana-PDT;MessiasSoares-PMDB;Nelson
Sabrá - PRN; Osmar Leitão - PFL; Paulo Ramos
- PDT; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Sandra Cavalcanti - PFL; Simão Sessim - PFL; Vivaldo Barbosa
- PDT; Vladimir Palmeira - PT.
Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB; Aloísio Vasconcelos PMDB; Célio de Castro - PSDB; Chico Humberto
- PDT; Christóvam Chiaradia - PFL; Elias Murad
- PSDB; Genésio Bernardino - PMDB; Humberto
Souto - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PDS; José da
Conceição - PMDB; José Geraldo - PMDB; José
Santana de Vasconcellos - PFL; José Ulísses de Oli'
veira - PMDB; Marcos Lima - PMDB; Mário de
Oliveira - PRN; Maurício Pádua - PMDB; Milton
Lima - PMDB; Milton Reis - PMDB; Octávio Elísio
- PSDB; Paulo Almada - PMDB; Paulo Delgado
- PT; Raimundo Rezende - PMDB; Raul Belém PMDB; Roberto Brant - PMDB; Ronaro Corrêa PFL; Rosa Prata - PMDB; Saulo Coelho - PFL;
Sérgio Naya - PMDB; Sérgio Werneck - PMDB;
Virgílio Guinlarães - PT.
São Paulo
Airton Sandoval- PMDB; Antoniocarlos Mendes
Thame - PSDB; Antônio Perosa - PSDB; Aristides
Cunha - PSC; Arnold Fioravante - PDS; Caio Pompeu - PSDB; Doreto Campanari - PMDB; Erncsto
Gradclla - PT; Farabulini Júnior - PTB; Florestan
Fernandes - PT; Francisco Amaral- PMDB; Geraldo
Alckmin Fillro - PSDB; Gumercindo Milhomem PT; Hélio Rosas - PMDB; Jayme Paliarin - PTB;
João Cunha - PST; José Camargo - PFL; José Genoíno - PT; José Maria Eymael - PDC; Maluly Neto
- PFL; Manoel Moreira - PMDB; Mendes Botelho
- PTB; Nelson Seixas - PDT; Ricardo Izar - PL;
Robson Marinho --: PSDB; Samir Achôa - PMDB;
Sólon Borges dos Réis - PTB; Theodoro Mendes PMDB; Tidei de Lima - PMDB.
Goiás
José Gomes - PRN; Paulo Borges - PDC; Pedro
Canedo - PFL; Roberto Balestra - PDC.
Distrito Federal
Francisco Carneiro -PMDB; Jofran Frejat - PFL;
Márcia Kubitschek - PRN; Sigmaringa Seixas PSDB; ValmirCampelo-PTB.
Mato Grosso
Osvaldo Sobrinho - PTB; Rodrigues Palma - PTB.
Mato Grosso do Sul
Ivo Cersósimo - PMDB; Juarez Marques Batista
- PSDB; Levy Dias - PFL; Plínio Martins - PMDB.

Sergipe

Paraná

Acival Gomes - PSD; Cleonâncio Fonseca - PFL;
Djenal Gonçalves - PMDB; Lauro Maia - PFL; Leopoldo Souza - PMDB; Messias Góis - PFL.

Alarico Abib - PMDB; Alceni Guerra - PFL; Antônio Ueno - PFL; Borgcs da Silveira - PDC; Darcy
Deitos - PSDB; Dionísio Dal Prá - PFL; Euclides
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Scalco - PSDB; Hélio Duque - PMDB; Jacy Scanagatta - PFL; Jovanni Masini - PMDB; Matheus I~n
sen - PMDB' Maurício Fruet - PMDB; Nelton Fnedrich'- PSDB; Renato Bernardi - PMDB; Santinho
Furtado - PMDB; Sérgio Spada - PMDB; Tadeu
França - PDT; Waldyr Pugliesi - PMDB.
Santa Catarina
Alexandre Puzyna - PMD B; Cláudio Avila - PFL;
Eduardo Moreira - PMDB; Francisco Küster PSDB; Geovah Amarante - PMDB; Henrique Córdova- PDS; Luiz Henrique-PMDB; Neuto de Con·
to - PMDB; Orlando Pacheco - PFL; Valdir Colatto
- PMDB; Victor Fontana - PFL.
Rio Grande do Sul
Amaury Müller - PDT; Antônio Britto - PMDB;
Arnaldo Marangon - PT; Carlos Cardinal - PDT;
Darcy Pozza - PDS; Erico Pegoraro - PFL; Hermes
Zaneti - PSDB; Ibsen Pinheiro - PMDB; Ivo Lech
-PMDB; Ivo Mainardi-PMDB; João de Deus Antu·
nes - PTB; Jorge Uequed - PSDB; Júlio Costamilan
- PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; O~valdo Bender
- PDS; Ruy Nedel- PMDB; Telmo Kust - PDS.
Amapá
Raquel Capiberibe -PSB.
Roraima
Alcides Lima - PFL.

VI - ORDEM DO DIA
o SR. PRESIDENTE (Carlos, Cotta) - A lista de
presença registra o comparecimento de 130 Srs. Deputados.
Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a
apresentar poderão fazê·lo.
•
APRESENTAM PROPOSIÇOES OS SRS.:
VICTOR FACCIONI - Projeto de lei que regulamenta o art. 187 da Constituição Federal, que trata
da Política Agrícola.
NEY LOPES - Projeto de lei complementar que
estabclccc, de acordo com o art. 14 § 9' da Constituição,
casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação
e determina outras providências.
CÉSAR MAIA - Requerimento de informação ao
Ministro da Fazenda sobre a posição, em cruzados novos, da dívida mobiliária de Estados e Municípios nas
datas que especifica.
BENEDITA DA SILVA - Projeto de lei que reg~
menta o art. 5', incisos XLI e XLII da Constituição,
vedando qualquer discriminação que atente contra os
direitos fundamentais do cidadão e dando outras provi·
dências.
ULDURICO PINTO - Projeto de lei que dispõe
sobre a proibição de exportação de madeira na forma
que especifica e determina outras providências.
GERSON MARCONDES - Projeto de lei que dispõe sobre a liberação de operação de câmbio manual
e dá outras providências.
GEOVANI BORGES - Projeto de lei que acres·
centa parágrafo ao art. 3' da Lei n' 3.807, de 26 de
agosto ~e 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social.
JAYME PAÚARI,N - Requerimento para consigo
nar nos Anais da Câmara dos Deputados, voto de congratulações com o povo e autoridades de Avaré, Estado
de São Paulo, pelo ft'anscurso do aniversário da cidade,
nOlr6ximo dia 15 de setembro.
LVARO VALLE- Projeto de lei que dispõe sobre
reserva de cargos públicos para ingresso de deficientes,
artigo 37, VIII, da Constituição.
HÉLIO ROSAS - Projeto de lei que dá nova reda·
ção ao art. 58, da Consolidação das Leis do Trabalho.
PAULO RAMOS -Projeto de lei que dispõe sobre
a contagem recíproca do tempo de serviço para o Militar
das Forças Armadas.
SANTINHO FURTADO - Projeto de lei que facul·
ta às empresas a prestação de assistência médica aos
seus empregados nas condições que especifica.
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ANTONIO BRITIO - Requerimento de informações ao Ministro da Fazenda sobre os critérios que vêm
sendo adotados pela Caixa Econômica Federal para
assinatura com os Estados e Municípios de contratos
para utilização de recursos do FGTS.
- Requerimento de informações ao Ministro da Previdência e Assistência Social sobre providências adotadas para a alienação de imóveis pertencentes à Previdência Social.
- Requerimento de informações ao Ministro da Previdência e Assistência Social sobre o resultado do esforço de arrecadação da Previdência, baseado na Lei n'
7.787, de 30 de junho de 1989.
- Requerimento de informaçõcs ao Ministro da Previdência e Assistência Social sobre a divulgação da lista
dos devedores da Previdência, determinada pelo art.
19 da Lei n' 7.787, de 30 de junho de 1989.
- Requerimento de informações ao Ministro da Fazenda sobre os critérios que estão sendo adotados pela
Caixa Econômica Federal para a destinação de recursos
em habitação, saneamento e infra-estrutura urbana.
- Requerimentq de informações ao Ministro da Fazenda sobre os critérios que vêm sendo adotados pela
Caixa Econômica Federal para a liberação de recursos
para o setor habitacional.
MICHEL TEMER - Proposta de emenda constituo
cional que dá nova redação ao inciso VI do art. 29
da Constituição Federal.
ANTONIO CARLOS MENDES THAME - Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados
para apensar ao Projeto de Lei n' 2.706/89, de autoria
do requerente, o substitutivo que faz anexar.
DASO COIMBRA -Projeto de lei que dispõe sobre
edição da Constituição Federal pelo método Braille c
dá outras providências.
- Projeto de lei que estabelece normas sobre as empresas públicas, sociedades de economia mista e dá outras providências.
JUAREZ MARQUES BATISTA - Projeto de lei
que institui o ensino ambiental .nas escolas de 1', 2'
e 3' graus.
- Projeto de lei que regulamenta a profissão de bancário e dá outras providências.
DORETO CAMPANARI - Proposta de emenda
ã Constituição que dispõe sobre os crimes de seqüestro.
JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que
dispõe sobre áreas p)Íblicas destinadas ao estacionamedto de veículos.
~LSON JOBIM - Projeto de lei que dispõe sobre
os Juizados Especiais, sobre a transação penal e dá
outras providências.
LEONEL JÚLIO - Projeto de lei que autoriza o
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem a ins·
talar postos de atendimento médico nas rodovias federais.

o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Vai-se passar
ao horário destinado às
Comunicações das Lideranças
Concedo a palavra ao nobre Deputado Ney Lopes,
pelo Partido da Frente Liberal.
O SR. NEY LOPES (PFL - RN) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs, Deputados, gostaria de registrar nos Anais
desta Casa ação de natureza religiosa que vem sendo
desenvolvida pela Arquidiocese de Natal, que tem ã
frente o Bispo Dom Alair Fernandes de Mello.
Recentemj':nte, esta proposição da Arquidiocese de
Natal mereceu inclusive considorações no Jornal do
Brasil,na edição de 9 de setembro. em artigo intitulado
"Heróis e Mártires". de autoria de Dom Eugênio de
Araújo Sales.
No século XVII. na época da ocupação holandesa,
ocorreram, no· Rio Grande do Norte, massacres nas
localidades conhecidas como Cunhaú e Uruassu. que
culminaram com a morte dos crentes que professavam
a fé católica.
O artigo citado diz:
·"Temos, no Brasil, exemplos de grande beleza
espiritual, que poderão servir de modclo a todos
nós. Entre outros, merece destacar os mortos em
Cunhaú e Uruassu, no Rio Grande do Norte. Recentemente, o arcebispo de Natal obteve da Con-
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gregação para as Causas dos Santos a devida autorização para começar () processo ec!csi[istico. em vista à canonização das vítimas desses dois morticínios. ocorridos na ocupação holandesa:'
Este fato é relatado em detalhes numa obra conhecida
dos historiadores, de autoria do Frei Manuel Calado.
denominada "O Valeroso Lucideno", que é. segundo
José Antônio Gonçalves de Mello." o mais valioso livro
do Século XVII. em língua portuguesa". pois relata
fatos históricos ligados ao domínio holandes no Brasil.
Portanto. o fato de a Arquidiocese de Natal estar
tentando. junto ao Vaticano. a canonização desses mártires deve receber da classe política do Rio Grande
do Norte. e também dos católicos. todo O apoio e estímulo. Por este motivo parabenizo a Arquidiocese de
Natal pelo destaque que procura dar ao episódio de
Cunhaú e Uruassu. Sr. Presidente. requeiro a V. Ex"
seja igualmente transcrito. ao final de minhas palavras.
.0 inteiro teor do artigo a que me referi. de autoria
de Dom Eugênio Sales. publicado peloJornal do Brasil.

MA TÉRlA 'A QUE SE REFERE O ORADOR:
Religião
HERÓIS E MÁRTIRES
Dom Eugenio de Araújo Sales'
Diz o Mestre:"Ninguém tem maior amor do que
aquele que dá a vida por seus amigos" (10 15, 13).
Ele demonstrou à saciedade seus sentimentos. morrendo na Cr~z. a fim de alançar para nós a salvaçãO.
Desde então, por toda longa história de quase dois
mil anos. homcns manifestaram sua, crença no Evangelho, sacrificando-se com morte violenta. São os mártires da Fé Cristã. Tal gesto heróico é ullJa prova inconteste da adesão às lições de Jesus. Após detido e rigoroso exame, eles são apresentados oficialmente pela
autoridade eclesiástica à devoção dos fiéis. como demonstração de coragem na defesa da Doutrina. de amor
a Cristo e constância na prática de Seus ensinamentos.
Brilham no firmamento dos céus.
Etimologicamente, a expressão "mártir" significa
"testemunha". mas, na linguagem cristã, se reserva exclusivamente aos que derramaram seu sangue devido
a proclamarem sua fidelidade ao Salvador. São Paulo
assim se expressa: "E. ao ser derramado o sangue de
Estêvão, tua testemunha" (At 22.20). E o autor do
Apocalipse descreve a multidão..;j,lesses heróis: "Vi. sob
o altar, as almas dos que tínhamo sido mortos. por causa
da Palavra de Deus e do testem1Jnho que dela tinham
prestado" (6,9).
Infelizmente. nos últimos anos, o nome de "mártir"
foi, indevidamente, estendido a outras pessoas, mesmo
ilibadas, que se sacrificaram por causa nobre, não, porém, religiosa in sensn stricto, como é a natureza da
própria Igreja.
Temos, no Brasil, exemplos de grande beleza espiritual, que poderão servir de modelo a todos nós. Entre
outros. merece destacar os mortos em Cunhaú e Uruassu, ·no Rio Grande do Norte. Recentemente, o arcebispo de Natal obteve da Congregação para as Causas
dos Santos a devida autorização para começar o processo eclesiástico. em vista à canonização das vítimas
desses dois morticínios, ocorridos na ocupação holandesa.
Durante o domínio batavo. na então capitania do
Rio Grande, dois acontecimentos marcaram profundamente a vida religiosa daquela região do Brasil. Os
massacres de Cunhaú. a 6 de julho de 1645, e o de
Uruassu, a 3 de outubro do mesmo ano, ao que tudo
indica, foram levados a efeito in odiun fidei, por ódio
à Fé católica, fator que caracteriza o verdadeiro martírio, em sentido teológico. A documentação histórica
se inicia com o relatório de 23 de outubro de 1645.
Ele tem por título: "Breve. verdadeira e autêntica relação das últimas tiranias e crueldades que os pérfidos
holandeses usaram com os moradores do Rio Grande
do Norte escrita pelo Capitão Lopo Curado aos dois
mestres-de-campo e governadores da liberdade pernambucana, João Fernandes Vieira e André Vidal de
Negreiros". O texto chegou a nossos dias. através da
obra de frei Manuel Calado, O valeroso Lucideno que
é, segundo José Antônio Gonsalves de Mello, no prefácio, página XXIV. "o mais valioso livro do século XVII,
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em língua portuguesa. acerca do dornônio holand.~s no
Brasil". Outras obra, se seguiram.
E os fatos? Diz () padre Serafim Leite. 5..1.: "A'.
narrativas e~tào cheias de atentados e ultraje:;, com
dados positivos, à religião do Brasil" (História'da Companhia de Jesus, Tomo V. p.igina 392). E Diogn Lopes
de Santiago. em sua História da Guerra Pernambucana.
Livro lI. intitula o capítulo XXIII: "Em que se contam
as tiranias e crueldades que os holandeses usaram com
os moradores do Rio Grande e de como lhe renderam
e entregaram a cerca do Potengi em q uc se defendiam
e foram mortos por eles. e pelos índio, com esquisitos
tormentos. e de outros notáveis casos que sucedera".
O mesmo tema continua no capítulo seguinte.
A 15 de julho de 1645. veio ao engenho Cunhaú.
distante de Natal 85 quilômetros, o alemão Jacó Rabi.
a serviço dos holandeses. No outro dia. reunido o povo
para a celebração da missa. ocorre a matança do celebrante, padre André Soveral, e circunstantes. O missionário deu sua vida exortando os demais. de modo edificantc. As circunstâncias parecem indicar a existência
do in odium fidei. O processo ora iniciado irá esclarecer.
O segundo episódio sucedeu na loc\llidade de Uruassuo próximo a Natal. "três léguas. rio acima". Nela
esteve também presente o mesmo Jacó Rabi. além dos
silvícolas e da porção dc tropas holandesas, Da primeira
leva. constavam 12 pcssoas quc. ao serem sacrificadas
pelos invasores e pelos índios tapuias c potiguares. proclamavam "que morriam firmes na santa Fé católica.
crendo o que cria a Santa Madre Igreja de Roma"
(Diogo Lopes Santiago, História da Guerra de Pernambuco. reeditado em 1984. página 346).
A parte seguinte teve início com a chegada de outro
grupo. mais númeroso, incluindo mulheres e crianças.
que se encontravam abrigadas em uma paliçada nas
cercanias. De um deles. Matias Moreira. leigo. contam
os historiadores. foi-lhe arrancando o coração pelas costas e morreu exclamando "Louvado seja o Santíssimo
Sacramento!". que veio a ser, em nossos dias, o lema
dos Congressos Eucarísticos diocesanos do Rio Grande
do Norte. Sobre este hcrói, escreve o padre Arlindo
Rupert: "Mostrou-se constante na fé até o fim. Insultado com os mais como "papista" e idólatra por venerarem o Santíssimo Sacramento, depois de ter repelido
o aliciamento dos predicantes e ter suportado doloroso
martírio às mãos dos índios (... ), teve ainda força de
proclamar um ato de fé na presença real de Cristo na
Eucaristia" (A Igreja no Brasil, vol. lI, página 348).
Certamente, é útil trazer ã luz do dia presente es,es
acontecimentos dolorosos, mas plenos de glória. de
amor à pátria e à Igreja. Eles sugerem exemplos a serem
seguidos. O padre Arlindo Rupert trata de "figuras
heróicas. talvez dignas das honras dos altares (... ). letras
maiúsculas de nossa História religiosa. Esses cristãos
de vida santa. alguns vieram de Portugal ou de outros
países, outros nasceram na terra ( ... l. vivas testemunhas
do espírito do Evangelho entre nós" (idem página 345).
Ol"0rtuna a iniciativa da Arquidiocese de Natal.
abrindo, com a autorização da Congregação para as
Causas dos Santos, o processo eclesiástico, tendo em
vista a canonização desses heróis. Vivendo num ambiente onde paira a confusão doutrinária e alguns manifestam pouco apreço pela pureza e integridade de sua
Fé, constitui conforto espiritual tomar conhecimento
de um grupo de brasileiros que dcu a vida. ao que
tudo indica. por fidelidade à Igreja.
O sangue desses dois morticínios. com tanta probabilidade de terem ocorrido in odium fidei, será. quando
r.c_conhecida a autenticidade do martírio pela autoridade
competente, fonte de novas graças para o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - V. Ex' será
atendido.
Com a palavra o Deputado Adhemar de Barros Filho,
que falará pelo PRP,
O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (PRP SP. Pronuncia o seguinte discurso, 1- Sr. Presidente.
Sr" e Srs. Deputados, o Presidente José Sarney aprovou, recentemente o projeto de Usimar - Usina Siderúrgica do Maranhão. Trata-se de um projeto que objetiva industrializar a matéria-prima extraída de Carajás
e aproveitar o porto de Itaqui. que favoreceria as exportações. Adicionalmente, as chapas de aço produzidos
no Sul do País. na Usina Siderúrgica de Tubarão, locali-
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zada em Vitória, Espírito Santo. seriam levadas à Usimar para serem laminadas. Tal projeto demandaria uma
soma de recursos da ordem de 3 bilhões de dólares.
Queremos ressaltar, em primeiro lugar. que não temos nada contra o fato de que a Usimar seja construída
no Maranhão, terra do Presidente Sarney. Investir no
Maranhão representa o mesmo que investir em qualquer outro Estado da Federação. Afinal, o destinatário
do progresso será sempre a Nação, e todos desejamos
ardentemente o desenvolvimento econômico da nossa
terra. É melhor, mesmo, que os investimentos sejam
realizados de forma descentralizada. para favorecer e
fortalecer a regionalização do crescimento econômico.
Investir de forma descentralizada. abrangendo todo o
território nacional, é, do ponto de vista geopolítico.
o ideal para fortalecer e consolidar a unidade nacional.
Questionamos a construção da Usimar não pela sua
localização geoeconômica. Concordamos em que o Maranhão dispõe de condições satisfatórias para abrigar
o projeto. ali favorecido pela matériam-prima e pela
via de escoamento portuária. Opomo-nos, no entanto,
a que projeto de tamanha envergadura seja apressado
exatamente quando faI tam apenas seis meses para o
final deste governo. Além do mais. a sociedade não
tomou conhecimento do assunto, através de debates
aprofundados. que se deveriam dar, essencialmente,
aqui no Congresso Nacional.
Chegamos, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ao
fim de um tempo em que as decisões eram tomadas
dentro dos gabinetes e fechados e jogadas de ·chofre
à Nação, como produto final e acabado. O Presidente
reuniu-se com seus Ministros num domingo. no dia 27
de agosto último, discutiu rapidamente o assunto e decidiu que a Usimar - projeto cujos estudos de viabilidade
se iniciaram em 1974-seria construída. Por que, justamente num domingo, quando a população descansa da
labuta diária. o Presidente tomou essa decisão de forma
tão açodada? No mínimo, é estranho.
Bastou quc o Prcsidcnte anunciasse sua fulminante
decisão para que uma série dc contradições e diver. gências viessem ao ar, deixando claro que não houve
um equacionamento racional das discussões em torno
do assunto. Primeiramente, a decisão presidencial não
está respaldada suficientemente em nehuma fonte de
recursos. Não há dinheiro disponível para iniciar as
obras. O Ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega,
destacou que o Estado não desembolsará qualquer recurso, mas não se tem notícia de que haja grupos privados interessados em investir no projeto. Comenta-se,
por outro lado, que o -dinheiro sairá da privatização,
ainda por concretizar-sc dc outras usinas estatais, como
a Usiminas, a Açominas e a Companhia Siderúrgica
de Tubarão.
Como sabemos, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o processo de privatização tem sido extremamente moroso em nosso País, graças às. dificuldades naturais que
tal empreendimento requer, tanto do ponto de vista
da tomada de decisão dos interessados em adquirir as
cmpresas do governo, quanto das injunções políticas
que normalmente interferem no decorrer do mesmo,
o que tem afastado a possibilidade de que a concretização do negócio se realize de forma agilizada. Pelo
contrário, levando em consideração que as três siderúrgicas estatais, candidatas à privatização, são patrimônio
de grande dim'en~ão. cuja privatização, se for concretizada, exigirá demoradas e cansativas negociações, podemos tranqüilamente inferir que estas não se concluirão no atual governo, carente de legitimidade política.
Desta forma, portanto, acreditamos que está fora
de cogitação a obtenção de recuros para a Usimar por
meio de privatização da Usiminas, da Aço{TIinas e da
Companhia Siderúrgica de Tubarão. pelo menos no espaço de seis meses de vida que tem o governo Sarney.
Como se isso não bastasse, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, informa-nos. agora, o Instituto de Pesquisas Econômicas do Ministério do Planejamento, o
IPEA, que a Usimar é um projeto economicamente
inviável, contrariando declaraçôes do Ministro da Fazenda. Em quem acreditar?
Diz o estudo preparado pelo economista Michael Wilberg, do IPEA, que os investimentos no setor siderúrgico brasileiro foram superdimensionados, razão por
que são considerados, hoje, um dos principais componentes do déficit do setor público. E mais, ressalta Michael Wilberg que não é mais o momento de fazer essas
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enormes usinas. A tendência mundial é construir usinas
pequenas, de aços especiais.
O superdimensionamento do parque siderúrgico nacional, por outro lado, garante que a produção dos
aços planos, nos níveis de 1988, seria suficiente para
atender quase todo o consumo interno até 1997. As
exportações seriam uma alternativa para vender o excedente com prejuízo, já que de 1978 a 1986 os preços
obtidos no exterior foram insuficientes para cobrir as
despesas. Em 1986, as despesas para produção de aço
ficaram 26% acima do preço pago pelos exportadores.
Excluídas as despesas financeiras, ainda assim os preços
foram 13% menores.
Ora, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, se vamos
construir a Usimar apenas para exportar seus produtos
com prejuízo, pois esta é a perspectiva apontada pelo
mcrcado internacional, altamente competitivo no ramo
siderúrgico, concluímos que estaremos embarcando numa canoa furada, a curto prazo, ao priorizar um projeto
que deverá. assim que concluído, trabalhar no vermelho. Não é racional. Pior os custos da Usimar serão
maiores do que os das demais usinas siderúrgicas nacionais. porque o seu projeto prevê a utilização de chapa~
de aços, que deverão ser transportadas do Sul para
o Norte do País, o que implicará alto custo de fretc.
Nesse caso, estamos de acordo com a posição defendida
pelo eminente empresário do setor, Jorge Gerdau Johannpeter, de que seria mais conveniente estimular a
produção de laminados da Companhia Siderúrgica de
Tubarão, que já dispõe de infra-estrutura e mercado
assegurado para os seus produtos.
O governo faz segredo de informação que ele mesmo
deu de que existem grupos internacionais interessados
em invcstir Ila Usimar. Mais uma vez são contraditórias
essas informações. Quem as deu foi o Diretor de Projetos Especiais da Siderbrás, Fernando Macieira. No entanto, o Ministro Roberto Cardoso Alves, do Desenvolvimento Comercial e Industrial, ressaltou que ainda'
não conhece nenhum investidor internacional interessado no negócio. Mais uma vez, em quem acreditar?
Como se pode ver pelos fatos arrolados, predomina
uma indefinição generalizada em torno da decisão intempestiva do Presidente da República de dar início
ã construção da Usina Siderúrgica do Maranhão, seis
meses antes de deixar o poder. O governo não dispõe
de recursos para o empreendimento. Sequer pode contar com a ajuda das demais estatais siderúrgicas, pois
estas enfrentam dificuldades financeiras. geradas pela
própria política de preços oficiais para o aço, que estão
totalmente deprimidos. O setor privado, igualmente,
ainda não se dispôs o entrar no projeto, sabendo que
a demanda interna está deprimida, graças à política
de arrocho ~alarial. Ora, se não há recursos para ~erem
transferidos às empreiteiras para construir as obras, o
projeto simplesmente não pode existir.
Somos levados a concordar em que existe uma motivação política, de caráter pessoal, do Presidente da República que deseja, com essa aventura impossível de
ser realizada em fim de governo, fazer proselitismo político no fim da sua administração, para viabilizar a sua
candidatura ao Senado, como já se especula à larga.
Não podemos concordar, portanto, com esse projeto,
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados. Não vemos nele
seriedade suficiente. Preferimos esperar o próximo governo para discutir o assunto a fundo, no âmbito do
Congresso Nacional, pois é aqui que a~ grandes decisões
nacionais devem ser tomadas. Caso contrário, não fortaleceremos nossa democracia.
Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Virgildásio de Senna, que
falará pela Liderança do PSDB.
O SR. VIRGILDÁSIO DE SENNA (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho à tribuna assinalar que aos gabinetes dos
Srs. Deputados chegou uma correspondência avisando
que serão pagas subvenções consignadas para cada um
e para todos os Srs. Deputados no Orçamento da República.
Sr. Presidente, a essa correspondência agregou-se
uma carta gentil, preparada por um dos melhores funcionários desta Casa, o Dr. Luiz Vasconcelos, expli-
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cando a forma de prestação de contas, a maneira como
as entidades filantrópicas, assistenciais e educacionais
têm de prestar contas dos valores recebidos.
Por isso, é importante o registro desta matéria agora.
O que nos traz a esta tribuna - e creio que falamos
em nome do nosso partido, no seu horário de liderança
-é o absurdo, a indignidade que representa o Governo
da União realizar dois artos depois o pagamento de
valores consigados no Orçamento por representantes
de um Poder. No instante em que as dotações foram
consignadas no Orçamento, os valores eram significativos.
Pedem-me que comunique às entidades assistenciais
educativas que irão receber a quantia de Cz$ 7,00, depositada em banco. Este valor não paga sequer o telegrama
do Parlamentar comunicando que a subvenção estará
à disposição dessas entidades.
É contra essa falta de respeito, esse assalto a entidades prestadotas de scrviços, que venho a esta tribuna
protestar. Não é possível que o "Tudo Pelo Social"
se transforme no assalto a essas entidades. É um absurdo, Sr. Presidente!
Representantes do povo brasileiro, numa luta séria
e correta, no propósito de assistir entidades, estão vendo seu trabalho, sua dedicação e seu interesse transformados nessa vergonha que é conduzir a um hospital,
a uma ass.ociação {ilantrópica, de qualquer natureza,
a comunicação de que está con~edendo um auxl1io, pago
pelo Governo, no valor de Cz$ 7,00.
Sr. Presidente, peço a V. Ex' que, em nome desta
Casa, de respeito à sociedade brasileira, à atividade
parlamentar, faça chegar ao Sr. Ministro e ao Presidente
da República a nossa inconformidade com esse procedimento. Não é possível deixar de pagar dois, três anos
a entidades paupérrimas, prestadoras de serviços assistenciais à comunidade, e agora comunicar-lhes que receberão uma ~ubvenção de apenas Cz$ 7,00.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Colta) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado João Cunha, pelo PST.
O Sll.. JOÃO CUNHA (PST - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, dia 11 de setembro - era
uma terça-feira - há 16 anos. quando foi morto no
Chile o democrata, o Presidente eleito pelo povo chileno, Salvador AlIende, interrompia-se ali uma trajetória
de 160 anos de História democrática do valoroso povo
chileno. Nesta segunda-feira, discutindo perante a nação chilena. o General que considero o assassino do
século e que replesenta o que há de pior na espécie
humana, Augusto Pinochet. entre lágrimas comemorou
a passagem do 16" ano de exercício de poder usurpado
ao povo, em função do qual mais de cinqüenta mil
chilenos não só foram postos no exI1io, como 1I!uiJos
pagaram com a vida a tentativa de impedir, naquele
tempo e nos momentos posteriores, a violação da consciência democrática do Chile.
Gostaria hoje. em que pese o atraso formal, de fixar
nos Anais da Câmara dos Deputados a minha solidariedade ao povo chileno e à oposição ao governo daquele
país, que luta bravamente, depois do plebiscito, para
fixár o regime democrático e restabelecer a velha tradição chilena de respeito pela lei, pela ordem e pela democracia.
Os sonhos de Simón Bolívar, da Gran Colômbia,
que se desmancharam com a sua morte, em Cartagena:
os sonhso dos'libertários que vieram depois - e eles
têm nome na História - Farabundo Martí, José Martí,
Ernesto Guevara Lynch e todos os que se bateram e
se têm batido pela libertação latino-americana, a todos
eles devemos a reverência e a permanente necessidad!l
de prestar homenagem à sua luta e ao seu trabalho
para ver a edificação final dessa obra inacabada ainda
pertence à nossa geração.
Na solidariedade ao povo chileno e no protesto contra
a, presença da infâmia, da indecência, da corrupção,
da violência, do assassino Pinochet no governo chileno,
fica a minha palavra como Deputado brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Colta) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Gerson Peres, que falará
pelo PDS.
O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvi,
durante toda a semana, os pronunciamentos feitos nesta
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Casa acerca da lei que votamos hoje. Ouvi calado, não
participei dos debates, mesmo porque, no finlll da discussão dessa matéria, que acompanhei desde o início,
o eminente colega Deputado Bonifácio de Andrada assumiu a hderança para prosscguir nesses trabalhos. S.
Ex' apresentou uma sugestão de cédula branca, mas
como eu fazia parte, desde o início, dos debates, já
não mais na condição de Líder, contestei a chapa branca
e sugeri a cédula mista, que foi também, depois vim
a saber, uma sugestão lateral feita pelo Deputado Haroldo Lima. Então, na mesa dos debates, onde apresentamos a cédula mista e chegamos a rascunhá-Ia e oferecê-Ia aos colegas, tivemos por parte de todos estes apoio
imediato, receptividade, porque ela suprimia as deficiências das outras sugestões. Era uma maneira de conciliar os pontos de vista. Justifiquei minha proposta
dizendo que essa cédula nada tem de casuísmo, de prejudicial a nenhum dos candidatos. Pelo contrário, tendo
os candidatos tempo na televisão, poderão esclarecer
o eleitor sobre como deve votar, inclusive filmando
a cédula, fazendo nela uma formulação de impacto,
para que o eleitor fixe a sua conformação e possa votar
bem.
Quanto ao analfabeto, sugerimos que o sistema tradicional, com o número na frente, resolveria o problema,
porque analfabeto não sabe escrever nem ler, mas conhece números. Dê ao analfabeto NCz$100.000,OO para
tirar NCz$ 3.349,40 e ele lhe dará o troco certo, porque
sabe contar. O próprio Direito Civil garante ao analfabeto o direito de ser inventariante, presidente de sindicatos etc. Portanto, como o analfabeto sabe assimilar
o número, teria oportunidade de, levando na mão ou
na consciência o número do seu candidato, fazer ao
lado deste número ou sobre ele um "x" ou qualquer
outro sinal que manifeste a sua intenção.
Com essas explicações, ganhamos a solidariedade do
eminente Líder do PMDB e depois até a do Líder do
meu partido, Deputado Bonifácio de Andrada, que se
conformou com a cédula mista. Fez-se uma tempestade
num copo d'água. Chegou-se até a discutir o óbvio.
porque a legislação atual, inclusive para satisfazer os
ilustres membros do PRN, manda que se coloque o
retrato na cédula. É só o partido, através do seu delegado, ir ao tribunal e pleitear esse direito que está consignado na lei. Já estava, com o vcrbo dever, e agora
ficou facultativo, com o verbo poder. As formulações
feitas na lei em nada prejudicam nenhum dos candidatos, que não devem subestimar a maturidade política
do povo brasileiro. O povo brasileiro está bastante maduro para assimilar uma cedulazinha eleitoral e votar.
O povo brasileiro compreende coisas muito mais defíceis, mensagens, ora boas, ora ruins colocadas através
de metáforas nas novelas e nas indicações de propagandas eleitorais. Portanto, o povo, num ato cívico da
mais alta importância como esse que vamos realizar
a 15 de novembro, também não se vai descuidar de
assimilar bem, durante a campanha eleitoral, uma cédula que reúne e preenche todas as opções de tipos de
eleitores existentes em nosso País.
Com estas considerações, Sr. Presidente, deixo bem
claro que essa nossa idéia vitoriosa visou 'a aperftoiçoar
o procedimento do voto e a dar opções a todos os eleitores. Por isso, sou agradecido a todos os Líderes dos
partidos por terem acolhido essa nossa sugestão.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDiNTE (Carlos Cotta) - Concedo a
palavra à nobre Deputada Lurdinha Savignon, que falará pelo PT.
A SRA. LURDINHA SAVIGNON (PT - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ST" e Srs.
Deputados, ontem o Município de Pedro Canário, no
norte do Estado do Espírito Santo, foi palco de mais
um episódio da violência organizada: foi assassinado
o companheiro Valdísio Barbosa, o Leo, quando retornava do trabalho para casa, sozinho e desarmado.
Lco fazia parte da direção do sindicato rural local
e foi candidato a Vereador pelo Partido dos Trabalhadores nas últimas eleições. Deixa companheira e 5 filhos
menores. Seu nome se soma, de forma trágica, aos
de quase vinte companheiros vítimas da prepotência
de mentalidades reacionárias e antidemocráticas, entre
os quais incluímos Chico Ramos de Pancas, Purinha
de Linhares, Verino Sossai de Montanha, assassinados
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por exercerem um dos direitos mais elementares do
homem: o da sobrevivência, traduzido na luta coletiva
pelo acesso à terra, para nela morarem e trabalharem.
A reforma agrária fracassou no Estado do Espírito
Santo como no resto do País. O interesse de uns poucos
prevaleceram sobre a necessidade da maioria. No norte
do Estado temos 40.000 famílias de trabalhadores rurais
sem terra aguardando a ação das autoridades. A região
é de forte concentração fundiária e teve alterado seu
perfil a partir dos anos 70. Desmatamento, reflorestamento, plantações de cana, pecuária extensiva são o
produto de uma política de concentração de terras e
de rendas que acarretaram graves conseqüências sociais: expulsão de milhares d~ famílias, inchaço das cidades e massacres das populações indígenas 'tocais. Os
trabalhadores rurais sem terra vêm-se mobilizando nos
últimos anos e é essa organização que está incomodando
os donos de terra da regiãp. onde a UDR se estabeleceu
e utiliza os mecanismos da ,justiça e da polícia, criando
inclusive brigadas para militares contra a população ruraL
Em agosto último o Sr. Governador do Estado. reunido com entidades representativas da sociedade capixaba, propõs-se como mediador para uma trégua que
freiasse a situação de violência existente.
.
Foi o que cobramos por telex, ontem. dessa autoridade, bem como cobramos das autoridades estaduais
e federais garantia de vida aos lavradores, religiosos
trabalhadores e lideranças da região marcados para
morrer, e apuração e punição dos culpados.
Nada que façamos trará de volta ao convívio dos
familiares os companheiros perdidos, mas seus nomes
se firmam entre nós como marcos. fortalecendo a luta
pelo acesso à terra e por um país mais decente, onde
todos tenhamos voz e direitos garantidos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Lysâneas Maciel. que falará
pelo PDT.
O SR. LYSÂNEAS MACIEL (PDT - RJ. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, SI" e Srs. Deputados,
vimos hoje esta Câmara dos Deputados derrotar, por
ampla maioria, uma tentativa de evitar a manifestação
genuína daquelas pessoas que são apelidadas de analfabetos, quando todos nós sabemos que o pior analfabeto
é o analfabeto político, embora tenha um curso superior. A luta toda que se travou, SI'. Presidente, Srs.
Deputados, na verdade, mostra a falta de confiança
no voto popular. Presume-se que o analfabeto é incapaz
de colocar numa cédula eleitoral um número e uma
sigla de partido. Essa desconfiança em relação ao povo
simples é uma característica das elites ou daqueles que
querem impedir que haja manifestações populares.
Nós, do PDT, que, originalmente, fizemos esta proposta de que o povo, na sua simplicidade e sabedoria,
era capaz de escrever um número, continnamos a depositar nossa confiança nessa posição.
,
Sr. Presidente, o que eles querem é fazer uma eleição
através de logotipo. É verdade que o manequim da
Globo é bonito e simpático, mas prefiro a definição
do Líder do PRN, que declarou que Fernando Collor
de Mello era o "príncipe dos corruptos". Agora querem
transformá-lo no "rei dos corruptos".
Por que esse medo da manifestação das pessoas simples e dos analfabetos? Porqne eles sabem que essas
pesso.as, através de sua simplicidade e sabedoria, são
pe?,ertamente capazes de saber quem é quem, de distingUIr entre o candidato da TV Globo e o candidato realmente popular. É disso que eles têm medo, porque,
na votação estimulada, o candidato da situação poderia
sair-se bem.
Sr. Presidente, hoje fiquei abismado ao verificar que
várias pessoas que estavam gostosa e prazerosamente
sentadas ao lado da ditadura condenavam que naquele
te~po não podia haver manifestação popular. Hoje notei qne Deputados que sempre estiveram no partido
do Governo agora defendem o manequim da Globo
e falam em nome da democracia e do direito que tem
o analfabeto de não ser confundido. NÓ$ não temos
medo. Os partidos progressistas não têm medo do voto
do analfabeto, porque sabemos que ele sabe escolher.
E é por isso que lhe depositamos essa confiança.
Por que o manequim da Globo cai na votação, quando
ela nãó é estimulada? Por que se' está tentando fazer
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COffi"quC essa votação se processe através de logotipo,
da propag.'nda e da manipulação eletrônica? É isso
que queremes evitar, Sr. Presidente.
Não é possível que um homem ligado aos interesses
mais escusos deste País, Roberto Marinho, ainda scja
o grande condutor das eleições que se estão proces·
sando. É preciso que haja coragem, neste Congresso
Nacional, para dizer que o Sr. Roberto Marinho pode
fazer negociatas em todos os setores - na área da mineração, dos bancos, da comunicação - mas não pode
querer eleger um Presidente da Rcpública, não podc
querer burlar o mecanismo democrático. Nilo é possívcl
construir um processo democrático permitindo que haja
uma manipulação desonesta da informação, como esta
que é conduzida pela TV Globo.
Não estou impressionado com os aderentes. É claro,
se a pesquisa está dando Collor na frente, haverá muitas
adesões neste Congresso. O povo não está assustado
com essas pesquisas, mas os políticos estão. Na medida
em que uma pesquisa é divulgada, há uma série de
adesões, como as que verificamos na manhã de hoje.
Homens ligados à ditadura estão iD'Vocando agora que
ela é a mãe da votação que se fez aqui nesta tarde.
SI'. Presidente, é preciso ter um pouco de pudor e
de malícia para verificar que o povo não é bobo e conhece a TV Globo e sabem que há políticos que aderem
a troco de tudo. Estão aprovando, na Comissão de
Comunicação, a despeito do claro dispositi'<lO constitucional contra o monopólio direto ou indireto na área
de comunicação social, uma série de projetos que descumprem isso il)teiramente, baseados numa simples declaração: aqueles que estão recebendo as estações de
rádio não pertencem à rede Globo.
Sr. Presidente, reccbi cartas de Deputados de vários
Estados acnsando o Secretário-Geral do Ministério das
Comunicações. O Ministro das Comunicações: com o
poder que tem, já concedeu 841 estações de rádio e
TV. É através disso que eles ~uerem controlar o processo eleitoral. Hoje recebi comnnicação de um Deputado estadual do PpS dizendo o seguinte: quando ele
reclamou que a concessão de rádio .,pão lhe teria sido
dada, o Secretário-Geral do Ministério das Comunicações disse-lhe que já estava destinada a alguns familiares seus.
É esse o clima em que nós vivemos. É preciso manter
o controle das comunicações, a fim de que não se crie
esse monstrinho eletrônico que tem um passado que
todos conhecem.
Sr. Presidente, não é possível construir uma democracia permitindo que haja uma manipulação, um controle desonesto da informação neste País, comandado
pelas Organizações Globo e pelo Sr. Roberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Adolfo Oliveira, Líder do
PL.
O SR. ADOLFO OLIVEIRA (PL - RJ. Sem revisão
do orador,) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
dois assuntos trazem-me à tribuna. O primeiro deles
é a incrível e fantástica escalada de violência quc sofre
meu Estado, especialmente a capital, o Rio de janeiro.
Essa escalada de violência traduz-se em assaltos nas
vias públicas, em qualquer horário, em casas, apartamentos, sem que haja qualquer conotação de privilégio
social, porque são assaltados os pobres, os remediados
e os ricos. Assaltam-se os bancos, as escolas, com fins
de depredação; praticam-se estupros. O morticínio em
meu Estado é muito maior do que o registrado na guerra
civil do Líbano. Morre mais gente pela violêncià no
Rio de Janeiro do que pelos conflitos no oriente Médio.
Culminou a crueldade que tem assinalado essas práticas no Rio de Janeiro com o assassinato de várias pessoas, dentre as quais uma, cuja cabeça foi decepada
e alegremente usada pelos marginais como bola de futebol.
Acho que estamos chegando ao limite máximo de
coexistência e da convivência com esse estado de coisas.
Embora o problema da violência seja peculiar em grandes centros cosmopolitas do mundo inteiro, o Rio de
Janeiro está exagerando. Basta que se comparem os
índices de assaltos, .latrocínios e estupros no Rio de
Janeiro com os-existentes em São Paulo, metrópole
muito maior do que o Rio de Janeiro, mas cujos moradores relativamente - enfatizo a expressão "relativa-
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mente" - gozam de maior tranqüilidade do que o cidadão carioca, que se está tornando prisioneiro em sua
própria casa, que não pode pensar em sair com s1.!a
família, que não se anima a permitir até que seus filhos
compareçam à escola.
Deixo aqui um apelo, Sr. Presidente, aos Governos
Estadual e Federal para que seja adotada uma política
de apoio social às camadas mais carentes c, ao mesmo
tempo, de repressão enérgica à violência desses bandos
de marginais que estão infernizando a vida dos cariocas
e dos fluminenses.
Finalmente, o segundo' assunto, meio premido pela
angústia do tempo. Sr. Presidente, em meti nome, no
da bancada do partido Liberal e no do candidato Afif
Domingos, quero fazer um apelo à Justiça Eleitoral
para que devolve ao PCB e ao candidato Roberto Freire, o material de propaganda apreendido no Rio Ue
Janeiro.
Sabemos o que é lutar sem riqueza de recursos o que, em outra dimensão, é também o nosso caso
- e entendemos muito bem que os adeptos, os eleitClrc.
de Roberto Freire queiram ajudar a càmpanha acqui·
rindo uma camiseta, um button ou um boné. Por isso
mesmo acreditamos que este gesto da Justiça Eleit"ral,
certamente motivado pela força da lei, em clima de
compreensão absoluta, poderia ser revisto.
Apelos para a Justiça Eleitoral, no sentido de rever
essa decisão, devolvendo esse material de propaganda.
que, embora modesto, é tão importante para nosso lea i
competidor e adversário, Roberto Freire.

o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Ismael Wanderki, que falará pela Liderança do PTR.
O SR. ISMAEL" ANDEl{LEI (PTR - RN. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, no início desta tarde esta Casa aprovou um casuísmo, às vésperas das eleições. Não é a primeira vez
que isso acontece. Já nas Disposições Constitucionais
Transitórias permitimos até que um filho substituísse
o pai, como aconteceu em uma das prefeituras deste
,País. Temos de ter, para credibilidade pública, uma
legislação eleitoral que anteceda às eleições, dentro de
um prazo suficiente. O objetivo claro de determinados
segmentos foi o de atingir certos candidatos. Ora, este
certamente não será alcançado. Pelo contrário, serão
prejudicados os milhões de eleitores que não poderão
votar.
Todos se lembram da última campanha eleitoral,
quando fomos candidatos a Deputado. O número de
votos para Governador, para Senador, quando o eleitor
tinha apenas de assinalar um "X" nos candidatos majoritários, no momento de colocar o nome, o número
de votos, repito, caia substancialmente, pela dificuldade
que se impunha ao eleitor :Il1alfabeto.
Por tudo isso, reprovamos o que ocorreu aqui. Lamentamos, mais uma vez, que esSe casuísmo leve a
sociedade civil a desacreditar da classe política.
Está aí um candidato feito pela sociedade civil, que
nas pesquisas está acima das lideranças políticas noS
respectivos Estados de todo o País. Isso deve ser debitado à descrença do povo nos políticos, e não, cama
na linguagem fácil de alguns, à TV Globo, por todos
os resultados de .pesquisa neste País. Os números que
apresentavam -tal candidato à frente das pesquisas são
os mesmos de hoje; o patamar é o mesmo. Houve,
entretànto, a rebeldia da sociedade civil contra esses
conchavos, como o que foi feito hoje rc::la manhã, ni'aqipulando uma cédula .eleitoral com o objetivo claro de
dificu1t:p- o voto do elei~oràilUlfabeto. .
O S,R. PRESIDENTE (Carlos Cotta) -Concedo a
palavra ao Deputado Gastone Righi, Líder. do PTB.
O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP, Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, neste horário de Comunicações. de Liderança, venho tecer alguns cqmentários
sobre o espetáculo deprimente da votação, hoje, de
uma alteração na legislação para as eleições de 15 de
novembro pr6ximo.
,
Vários aspectos se apresentam que exigem ponderação de todos os políticos e dos legisladores deste País.
Depois de tantos anos de ditadura, teremos uma eleição livre, direta e C'D'm acesso a todos; até a partir dos
l':fantasmas'~.
.
-"
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SI. Presidente, se pretendemos encetar a grande
aventura democrática neste País, é preciso que tenhamos princípios éticos. Não se pode alterar a vontade
popular pela pena de uma legislação simplesmente camística e, o que é pior, não se podem repetir modelos
totalitários e discricionários como os do passado.
A Presidência desta Casa, exercida pelo Deputado
Paes de Andrade, a meu ver, envergonhou todos aqueles que gostariam que este Poder passasse à História,
depois da fase da redemocratização. como um Poder
isento, absolutamente eqüidistante das paixões do Plenário. Não foi isso a que se assistiu.
Não peço ao Presidente da Casa, Paes de Andrade,
que deixe de ser PMDB, de ter as suas preferências.
de punir determinados expedientes procrastinatórios ou
com objetivos meramente obstrutivos, mas que S. Ex'
tenha a devida serenidade ,e preserve os princípios regimenta" antes de mais nada, não atropele a palavra,
o óir~:' ,- aquilo que sempre se cultivou aqui: o princípio
do Ic "peito às minorias.
O que aconteceu na sessão matutina de hoje, na verdade, enxovalha toda a história de culto à democracia
desta Casa. A meu ver, foi um procedimento pueril
,.1
"residência' quaudo, atropelando votações, impôs
r:gras inexistemtes. E fez mais: ignorou constantes manifestações do Plenário. E tudo isso por quê? Porque
há um candidato que não agrada à maioria ou à quase
totalidade dos partidos políticos. É um candidato que
a imprensa repudia, assim como a intelectualidade, e
está distante na preferência das pesquisas eleitorais.
Não é meu candidato, não tenho ligação alguma com
ele, mas não é com casuísmos que vamos enfrentá-lo.
Esses partidos vão elegê-lo, porque o estão erigindo
como vítima de uma classe política deteriorada, viciada
em hábito que não podem voltar ao nosso convívio.
Apontarei alguns ligeiros tópicos do que já se aprovou
hoje, pela manhã. Sob pena de se querer corrigir uma
cédula - ua verdade anômala, que levaria 25 nomes;
complicando para o eleitor a escolha do quadradinho
a ser assinalado, pelo nervosismo do ato de votação
-substitui-se por outra, em dobro complicada, porque
mantém essa cédula viciada e ainda coloca em cima
outra cédula com três assinalações: o nome em branco
do candidato, que pode ser preenchido, o número e,
pasmem, a legenda, numa eleição' majoritária, em que
pode haver vários partidos em apoio e coligações à
legenda.
A legendaé para beneficiar possivelmente o PMDB,
porque é a mais conhecida; o PT, a legeuda mais badalada pela imprensa e pela mídia eletrônica. Esse projeto
estabelece que os candidatos só podem apresentar-se
nos programas de televisão em igualdade de condições,
discriminação absolutamente odiosa em termos da informação. Chega-se ao absurdo de se dizer que nenhum
deles.poderá ultrapassar o tempo de um minuto.
Quem sofrer um atentado de inorte durante a campanha terá um minuto que será o memso tempo do outro
que, num interior qualquer, esteja proferindo um discurso de baboseiras,em um palanque. Isso é um absurdo, é duvidar diretamente de todos os órgãos de informáção. Duvidam da Globo? Não, E~tão duvidando de
todas as emissoras, de todos os jornais, de todos os
meios 'de comunicação.
Não bastasse isso, Sr. Presidente, esse projeto declara
a reabertura do prazo de filiação, o' direito de stibstituir
o vício, ou seja, se, estabelecer novas coligações daqui
pára a frente, como se isso pudesse prejudicár o candidato Fernando collor de Mêllo.
.
Esse projeto é ínclito, é revérbero da burrice das
classe política brasIleirà. Nenhum dos seus t6picoscasuísticos atingirá a candidàtura Collor de Mello de modo
a deflagrá-la Ou derrubá-la. Ao, contrário, vai fortalecê'la. Aclassepolítka precisa ter, antes de mais nada,
dignidade e priJ;lCípios, pois s6 assim poderá enfrentar
e derrotar eventuais aventureiros da vida pública brasileira. Nao o faremos distorcendo a verdade e'praticando
esse atentado burro, que não beneficia. qualquer candidatura, seqtier ado PMDB. Será que este partido.pensa
que, pelo fato de alguém escrever a legenda, será beneficiado? Essa é uma sigla maldita. Ninguém.vai escrevê-Ia
na cédula. Beneficiará Brizola, porque permite ou exige
a igualdade. nos programas de televisão? Isso não é
fato, não é real. Dependendo da maneira como o candidato for apresentad-o na televisiio, colherá frutos e-di'lidendos ou será prejudicado.
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Finalmente, o projeto foi aprovado porque permite
a coligação ou substituição de Vice-Presidente; em que
prejudicará Collor de Mello? Absolutamente. Mas a
ignomínia ficou, Sr. Presidente. Lamentavelmente.
aprovamos um casuísmo. Tenta-se alterar a regra do
jogo sessenta dias antes da eleição. O curioso é que
os malandros são mais otários do que aqueles a quem
se visa a atingir. São, na verdade, políticos fazendo
leis contra alguém, objetivamente, mas leis írritas, anódinas, que a ninguém atingirão.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Com a palavra o Líder Deputado Ademir Andrade. que falará pelo
PSB.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA. Pronuncia
'o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, nas últimas décadas, os sucessivos governos brasileiros impuseram à Nação um processo de acumulação
de dívidas, cujos atuais montantes superam os limites
do tolerável, principalmente porque esse vertiginoso
crescimento de nosso détito vem ocorrendo paralelamente à continuidade de vultosos dispêndios, a título
de juros e amortizações, vale dizer, a uma violenta
sangria nos cofres públic('
As impagáveis dívidas interna e externa representam,
indiscutivelmente, o principal entrave a que o Brasil
equacione suas questões mais fundamentais nas áreas
econômica e social. sem o que, aliás, não há condições
para o crescimento com distribuição de renda e, por
conseguinte, se torna imposs(vel " promoção de bemestar à sociedade.
Mas o resultado mais dramático. Sr. Presidente, é
a imensa dívida social do País, cujos indicadores, expressos conforme estudos e parâ!1'1etros da Organização
Mundial de Saúde, revelam uma situação verdadeiramente assustadora, porque metade da população brasileira vive sob condições de miséria absoluta,
Por definição da OMS, as famílias que não desfrutam
serviços básicos de saúde, educação, transporte, e não
possuem habitação nem tampouco as condições mínimas de alimentação, em termos calóricos, situam-se
abaixo da chamada linha de pobreza. Pois bem, no
Brasil, pelo menos 62 milhões de pessoas encontram-se
em tal situação, coucentradas principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde referido contingente compreende parcela superior a 70% do total, o que caracteriza para grande parte dos brasileiros uma situação
de irievitável indigência.
Para fazer face a esse quadro caótico, Sr. Presidente,
é fundameutal que se proceda à imediata reversão da
tendência concentracionista da renda, não somente
através de decisões que estanquem a saída de divisas
do País c a absurda especulação com os título públicos,
mas, concorrentemente, com medidas emergenciais que
impliquem substancial dotação de recursos a áreas de
maior significação na qualidade de vida, exatamente
aquelas já citadas, como habitação, saude, transportes
e educação, além de investimentos produtivos que absorvam grandes contingentes de mão-de-obra.
Indispensável destacar,nessa problemática de meséria no Ihasil, o aspecto relativo·aos mais de trinta milhões de crianças càrentes, das quais sete milhões se
encontram abandonadas, estatísticas extremamente
graves, por revelarem que, de cada dez menores, ,seis
integram esses gruPo.s de pobreza absoJuta; sem acçsso
lias direitos básicos do ser humàno, a pérspectivaS': de
sobrevivêucia digna e à realização própria da cidadania:
Qua! Ófuturo sle uma Nação que relega ao abandouo
a maioría dos seus filhos;,criànças e jovens?
. ,
É bem verdade que se começa a formai- forte, COI)Scência a respeitó ç1a éxtcnsão e gravidade do probléma,
conforme exelnpiifi~ o importante trabalho em defesa
desses menores realizado peJo Movimento Nacional de
Meninos e Meninas de Rua, pelo qual pessoas e programas estão associados no propósito de se transformar
a triste 'realidade, medi\lnte alternativas não paterna,
listas ou meramente assistencialistas. Dentre oS'IDéritos
da iniciativa, enfatizo o princípio democrático do enagajamento dos próprios menores, os quais, no exercíeio
da participação efetiva, seja quanto à ocupação em pequenos trabalhos, seja na defiuição de soluções para
seus lJroble.Kl1us do cotidiano~ adquir~m con2;dência dos
';8U5

direitos e {yeveres.
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Do pon'to de vista jurídico, verificaram-se significativos avanços a partir dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, que ensejaram normas gerais de
proteção aos direitos das crianças e adolescentes, no
capítulo VII - Título VIII, da Constituição Federal
promulgada em outubro do ano passado.
Há ainda muito o que se realizar, Sr. Presidente,
visando à elaboração das respectivas leis complemcntares, a necessária substituição do Código de Menores,
sobremodo em razão aos artigos relativos à situação
irregular, adoção, permanência em delegacia, prisão,
penas, enfim, à proteção, vigilância e asssistência aos
infratores, aos que apresentam desvio de conduta ou
simplesmente são carentes e abandonados.
Tramita nesta Casa o Projeto de Lei n' 1.506/89,
dispondo sobre o Estudo da Criança e do Adolescente,
que deverá substituir a obsoleta Lei n' 6.607179 - e
introduzir inovações importantes visando a garantir à
população infanto-juvenil um tratamento compatível
cOm as rcsponsabilidades do Estado quanto aos respectivos direitos consagrados no texto constitucional.
Inúmeros dispositivos da proposição atendem a esse
pressuposto; por conseguinte, torna-se fundamental
que aprovemos o texto com a devida urgência.
. Antes de tudo, Sr. Presidente, o Estatuto aplica-sc
a todas as crianças e adolescentes até completarem 18
anos, ao contrário do atual Código de Monores, que
trata apenas dos chamados "menores em situação irreguiar". Por outro lado, os casos tipicamente de caráter
social caberão aos Conselhos Tutelares das Comarcas,
reservando-se à intervenção judicial somente os referentes a guarda, tutela, adoção e destituição do pátrio
poder.
No que se relaciona às medidas aplicadas aos adolescentes envolvidos em infrações, também o Estatuio
apresenta avanços consideráveis, pois atribui prioridade
ao princípio pedag6gico e ao fortalecimcnto dos vínculos familiares e comunitários, permanecendo a internação - sabidamente ineficaz e até prejudicial ao jovem
- como alternativa derradeiJa e para utilização em
eas9s especiais.
E preciso intensificarmos a apreciação dessa matéria
tão importante para o dcvido enfrentamento da questão
dos menores de idade no Brasil, para o que muito pode'rá contribuir a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, recém-criada, procurando agilizar os trabalhos de elaboração legislativa e
correspondendo integralmente às expectativas da sociedade brasileira, pela aprovação de um ordenamento
jurídico consentâneo com as soluções desejadas em favor de nossas crianças e das futnras gerações.
Finalizo dizendo que a Frente Brasil Popular, qne
tem como candidato à Presidência da República o SI.
Luiz Inácio Lula da Silva e o Sr. José Paulo Bisol como
Vice, é a única proposta política que tem uma posição
firme com relação à evasão de divisas de nosso País,
porque defende taxativamente a suspensão do pagamento da dívida externa, a aplicação no setor produtivo
e o fim da especulação financeira. Por isso, é a proposta'
que pode solucionar esse problema, resolvendo-o não
só mediante o desenvolvimento como um todo - que
é o que almejamos - mas fundamentalmente Dirigido
esse desenvolvimento para questão do menor e para
a questão social de maneira geral.
Faço este pronunciamento em nome da Liderança
do Partido Socialista Brasileiro, Sr. Presidente.
O Sr. Tito Costa pelaorqem.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Tem V. Ex'
a palavra pela ordem.
O SR. TITO COSTA (PMDB - SP. Sem revisão
do orador:) - SI. Presidente, a Nação está assistindo
entre perplexa e desencantada a essa sarabanda de determinados políticos que saltitam de um partido para
outro em busca dos candidatos presumivelmente vitoriosos. Isso tem mostrado para todos nós, mais uma
\Wz, a fragilidade dos partidos e o oportunismo de certos
políticos.
O PMDB, partido que ajudei a fundar, tem seu candidato, Ulysses Guimarães, e tem sido alvo de ataques
que, decididamente, não condizem com sua história
e seu passadoo
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Atribuiem-se ao PMDB muitas culpas: culpa pela
conquista da anistia política para o povo brasileiro. culpa pela conquista da liberdade de expressão, culpa pela
possibilidade de o trabalhador reivindicar livremente
seus direitos, utilizando-se da greve sempre que necessário; culpa por conceder ao aposcntado um salário
mais justo e digno, bem como ao idoso os benefícios
de que tem sido alvo, culpa por acreditar na juventude
da nossa gente, dando-lhe participação efetiva na sociedade com o voto aos dezesseis anos, culpa por ter dado
ao Brasil uma Constituição que representa a cidadania
do povo e que tem a cara da democracia, culpa por
melhorar a situação de saúde do povo, municipalizando
o atendimento de saúde e atuando contra os interesses
de grupos econômicos.
Assim sendo, o PMDB espera scr também o grande
culpado da solução de problemas do Brasil, como as
dívidas externa e interna, saúde, transporte, educação,
segurança e habitação, com Ulysses Guimarães na Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Presentes
250 Srs. Deputados.
Vai-se passar a votação da matéria constante da Ordemdo Dia.
Os itens 1 c 2 da pauta, Projetos de lei nOs 2.830-AJ89
e 2.974-A/89 foram publicados com incorreções e, por
isso serão apreciados na sessão ordinária de amanhã,
ficando então adiada a discussão das matérias.
O S}(. PRESIDENTE (Carlos Cotta)

~

Discussão única do projeto de Decreto Legislativo n' 112, de 1989, que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Imperatriz,
Estado do Maranhão, contra os votos dos' Srs.
Eduardo Bonfim, José Carlos Sabóia, Lysâneas
Maciel e Gumercindo Milhomem e abstenção do
Sr_ Antonio Britto. Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática. )
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Concedo
a palavra ao SI. Deputado Ney Lopes, para proferir
parecer ao projeto, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, na qualidade de relator, designado pela mesa.
O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Lê o parecer.)
-Sr. Presidente, trata-se do Projeto de Decreto Legislativo n' II2, de 1989, que a aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade
Ltda. , para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidadc de Imperatiz, no Estado do Maranhão, contra os votos dos Srs. Eduardo Bomfim, José
Carlos Sabóia, Lysâneas Maciel e Gumercindo Milhomem e abstenção do Sr. Antônio Britto.
Autora: Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.
Relat6rio - É através dc Decreto Legislativo, (art.
59, inciso VI, da Carta Magna) que o Congresso Nacional executa os altos de sua competência legislativa exclusiva, como o presente (art. 49, inciso XII, da Constituição). A iniciativa de Comissão da Câmara dos Deputados está amparada pelo art. 61, caput do mesmo Estatuto Político.
Quanto à técnica legislativa, no momento da redação
final, deve ser suprimida a parte final da Ementa, relativa aos votos.
Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste Projeto de Decreto Legislativo n' 112/89.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Concedo a
palavra ao Deputado Lysâneas Maciel, para discutir
o projeto.
O SR. LYSÂNEAS MACIEL (PDT - RI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na
Comissão de Ciência c.Tecnologia, Comunicação e Informática têm sido elaborados projetos que descumDrem inteiramente a Constituição Fede:ruL

A Carta Magna. em seu art. 220. § 5". prevê:
"§ 5" Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente. ser objeto de monopólio ou oligop6lio."

Até hojc aquela Comissão não estabcleceu os critérios a serem adotados, para evitar-se. entre outras coisas, o descumprimento do citado dispositivo constitucional. Neste particular. a Comissão foi sábia.
Sr. Presidente. verifica-se agora que um dos detentores do monopólio da comunicação, que controla e
manipula as informações no País, de certa forma controla também o Ministério das Comunicações, pois 841
concessões foram feitas até a promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988.
Embora o Projeto de Decreto Legislativo n" 112. de
1989, tenha recebido parecer favorável. a Comissão de
Justiça também foi sábia, porque entendeu que, enquanto não for instituído o Conselho de Comunicação
Social previsto na Constituição, não apreciará a matéria. Constatou-se hoje que esta decisão foi igualmente
adotada na Comissão de Comunicação, não obstante
a limitação dos prazos, que aliás não são cumpridos
pelo Poder Executivo.
Sabemos que em nosso País pessoas detêm o monopólio e o controle da informação. Mas os Constituintes
perceberam com muita clareza - alguns com mais coragem, outros com menos - que esse controle é cxcrcido
por determinada cadeia de rádio e televisão, que estende seus tentáculos por todo o País através de estações
repetidoras e concessões de novas rádios. Essa outorga
está sendo feita a inúmeras cadeias de rádio e de televisão. a fim de que esse controle se consolide.
Sr. Presidente, parece que estamos vivendo a época
descrita por George Orwell. em "1984", em que, na
verdade, quem detém o controle das comunicações controla o país. É esse fato grave que está passando desapercebido. por conveniência ou não, porque é muito
difícil atacar essa poderosa cadeia de rádio e televisão.
Para enfrentá-Ia é preciso coragem, como teve o candidato à Presidência da república, Leonel Brizola. ao
dizer que, no dia em que for eleito - esperamos que
isso ocorra - vai sentar-se com o Sr. Roberto Marinho
para saber quem manda no País. Por que o Sr. Leonel
Brizola está preocupado com isso? Porque estamos em
fase de eleição para Presidente da República, num processo de construção democrática. e não é possível que
um homem que estendeu seus tentáculos por todo o
País consolide. com a concordância do Congresso Nacional, a distribuição generosa de emissoras de rádio
e de televisão para os que são favoráveis à manutenção
do status quo, segundo denúncia de um Deputado do
Espírito Santo contra o Secretário-Geral do Ministério
das Comunicações. De acordo com esse Deputado. o
Secretário do Ministério está distribuindo concessões
para amigos e parentes, sendo cle mesmo detentor de
várias delas nos Estados de Rondônia e Roraima.
SI. Presidente o assunto é muito sério. Não podemos
ãprovar o projeto. porque hoje a Comissão de Constituição, Justiça e Redação deliberou que novas outorgas
só poderão ser feitas depois que o Congresso Nacional.
pelas duas Casa que o compõem, estabelecer de forma
definitiva os critérios que deverão ser adotados par.a
essas concessões, que não mais poderão ser feitas por
apadrinhamento. Será que mil concessões não bastam
à ânsia de domínio, a esse conúbio sinistro entre o
Ministério das Comunicações c a Rede Globo de Televisão? Querem mais? Será que esse domínio não satisfaz
seu apetite pantagruélico?
O que está em jogo não é uma simples concessão
de rádio para o Maranhão. mas sim a extensão e a
consolidação de um oligopólio ou de um monopólio.
que todos sabem nas mãos de quem está e que estc
Congresso tcm de repelir. sob pena de estarmos prejudicando a constrllcão de uma nova democracia no País.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Erico Pegoraro. para discutir a matéria.
O SR. ERICO PEGORARO (PFL - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. quando
se escreveu na Constituição Federal que o Congre5so
Nacional deve dar a palavra final sobre a concessão
e a renovação das cessões para serviços de radiodifusão
sonora e
som;; c imagens~ foi com o intuito ciô de!u~)~

de
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cratizar, de fazer com que a sociedade pudesse participar efetivamente das concessões de rádio e de televisão.
Por conseguinte, não encontro consistência nos ataques feitos ao Sr. Secretário-Geral do Ministério das
Comunicações, porque, na verdade, S. S' desempenha
função no Poder Executivo. Não podemos esperar que,
no Congresso Nacional, os Deputados que compõem
a Comissão de Ciência c Tecnologia, Comunicação e
Informática tenham conhecimentos para medir torres
de televisão, de rádio, ou coisa que o valha. A meu
ver, o que se discute aqui é a renovação política da
instituição. Ê tarefa da Câmara dos Deputados consul·
tar a comunidade de determinado Município do interior, ao qual se está concedendo ou renovando autorização para o funcionamento de uma emissora AM, para
saber se a direção da rádio cumpre a tarefa de divulgar
as posições divergentes, existentes no Município, e se
não impede que determinado partido político se utilize
dos microfones. Parece-me que a decisão é política.
Aqui, não se pode querer, de repente, saber o KW A
da rádio e se a medida da antena atende às condições
técnicas do Dentel. Não foi esse o propósito da insenção, no texto constitucional, da atribuição de o Congresso Nacional participar da decisão sobre ortorga ou
renovação das concessões de som e imagem que são
feitas pelo Dentel, Ministério das Comunicações.
Parece-me ser dever dos Deputados e Senadores
saber das bases, da Câmara Municipal, do Poder Executivo Municipal, dos partidos que compõem o cenário
político de determinado Município, se não há i'!1possi·
bilidade de aquela emissora conceder espaço para expressarem suas idéias.
Parece-me que é por aí que o Congresso deve examinar com muita responsabilidade as renovações das concessões de rádio, imagem e som, como estamos começando afazer.
Concedo o aparte ao nobre Deputado Lysâneas Maciel.
O Sr. Lysâneas Maciel - V. Ex' conhece os arts.
220 e 223 da Constituição Federal e sabe que é obrigação
nossa estabelecer critérios para essas concessões. Não
estamos discutindo a sua capacidade de absorção de
monopólio. Não podemos abdicar da função de estabelecer critérios para renovação dessas concessões. E isso
está previsto, especificamente, nos artigos que citei,
e que V. Ex', naturalmente, não desconhece.
O SR. ERICO PEGORARO - Acolho o aparte de
V. Ex' que vem corroborar o que disse. O Congresso
Nacional tem o dever' e a responsabilidade de saber,
na comunidade, onde se está renovando a concessão
daquele canal de rádio ou televisão, se algo impede
as camadas sociais e os partidos políticos de utilizarem
aquele canal de imagem e de som para expressarem
seus pensamentos. Não podemos agora, de repende
- e é um preceito constitucional - assacar contra o
Secretário-Geral do Ministério das Comunicações, peso
soa honrada, séria e que está cumprindo o seu papel
de Poder Executivo, concedendo essas renovações como até aqui vinha acontecendo, dentro dos ditames
da política do Dente!. Por isso fixo o papel da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Cumunicações e Informática:
procurar saber, das entidades representativas do poder
político do Município se aquela emissora de rádio ou
de televisão ~imagem ou som - está verdadeiramente
cumprindo a sua tarefa de permitir que a comunidade
por ela se expressa. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Não havendo
mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta ) ~ Vou submeter a votos o
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 112 DE 1989
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É aprovado o ato que renova por 10 (dez)
anos, a partir de 17 de janeiro de 1988, a concessão
outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade LIda., para
explora" na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
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Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Os Srs. que
o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa)
Aprovado.
O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) ..:... Tem V. Ex'
a palavra pela ordem.
O SR. PAULO DELGADO (PT - Ma. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, registro que o Partido
dos Trabalhadores vota contra.
O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) a palavra pela ordem.

Tem V. Ex'

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT -RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT, igualmente, vota
contra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação finah
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 112.A., DE 1989
Aprova o ato qne renova a concessão outorgada
â Rádio Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Imperatriz; Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica aprovado o ato qne renova por 10 (dez)
anos, a partir de 17 de janeiro de 1988, a concessão
outorgada à Rádio Imperatriz Sociedade LIda., para
explorar, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, 13
de setembro de 1989. - Gerson Peres, Presidente (art.
76, caput, in fine,do RI) - Nilson Gibson,Relator.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) -

Os Srs. que

a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) a palavra.

Tem V, Ex'

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, lamento interromper o
processo de votação, mas não poderia deixar de manifestar minha indignação com o noticiário estampado
hoje no jornal BSB-Brasília,a respeito da votação de
ontem à noite. Nesse sentido, ao agasalho do que dispõe
o inciso V do art. 5' da Constituição Federal, que assegura direito de resposta proporcional ao agravo, sem
prejuízo de indenização por danos materiais, morais
ou à imagem pública, requeiro à Mesa providências,
dado o caráter de norma cogente do dispositivo constitucional, a fim de que esse jornal retifique o noticiário
injurioso hoje difundido sob a manchetc "Eles votaram
contra os analfabetos", em que são relacionados 206
Deputados Federais que votaram favoravelmente, na
sessão de ontem, às modificações da legislação eleitora!.
Sr. Presidente, acredito que esta Casa, por sua configuração democrática, é suscetível a críticas, desde que
sejam construtivas, não a críticas hipócritas, que resvalam para a injúria, a calúnia e a difamação. A liberdade
de imprensa assegurada pela Constituição Fed~ral, não
autoriza a qualquer jornal, e muito menos ao (B'SB·Bra·
síliu), direito de afirmar peremptoriamente que esses
206 Parlamentares votaram contra os analfabetos. Essa
afirmação constitui agressão à verdade e precisa, conseqüentemente, sofrer retificação.
A Mesa tem o dever de cumprir o dispositivo constitucional que assegura o direito de resposta proporcional
ao agravo, compelindo esse jornal a retificar o noticiário
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qne falseia a verdade e insulta a dignidade do Parlamento, a fim de que não prosperem críticas desairosas,
improcedentes e injustas, que violentam a verdade.
V. Ex' sabe tanto quanto eu - ou mais que eu que esses votos não foram contra os analfabetos. A
legislação assegura, a critério do TSE, o direito da confecção de cédula especial para assegurar o voto do analfabeto. Mais ainda, nas duas últimas eleições, em 1986
e 1988, com a adoção da cédula única para o voto
proporcional, os analfabetos votaram, e os índices de
votos nulos foram ínfimos, insignificantes, o que implica, em última análise, que o analfabeto sabe votar porque conhece números, sabe somar, subtrair c, qucm
sabe, até multiplicar ou dividir melhor que nós. Isso
constitui, na verdade, uma forma acintosa de agredir
o direito de o analfabeto discernir, distinguir entre o
certo e o errado, entre o justo e o injusto. Por isso,
requeiro a V. Ex', como Presidente em exercício, que
adote providências urgentíssimas, a fim de que esse
jornal retifique o noticiário improcedente, imjusto e
desairoso à lIlstituição a que pertencemos, para que
não prosperem vinculações que agridem a consciência
e o direito que cada um de nós tem de, representando
uma parcela da população, exercitar o seu voto com
consciência, coerência e dignidade.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - A Mesa recebe a questão de ordem de V. Ex' e tomará as providências cabíveis.
O Sr. Arnaldo Fària de Sá a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) a palavra.

Tem V. Ex'

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que ficasse registrado que esta sessão ordinária está-se realizando em cumprimento ao art. 64, § 2' da Constituição,
que determina que as matérias do Executivo, há mais
de quarenta e cinco dias na Casa, terão prioridade na
pauta_ E elas só entraram na pauta em razão de questão
de ordem que levantamos na sessão de ontem. Já registramos hoje, pela manhã, que a sessão extraordinária
não poderia ter sido realizada por ter essa matéria constitucional na Ordem do Dia. Mas, com tristeza, verificamos a condução dos trabalhos, hoje, pelo Presidente
efetivo, Paes de Andrade, que, ao arrepio do Regimento Interno, não permitiu que fizéssemos, dentro
do prazo estabelecido de uma hora, nova verificação
de quorum. Naquele momento, estando impedido de
continuar com a questão de ordem, em razão de um
acidente físico q.ue me levou ao Serviço Médico desta
Casa, não pude fazer esse registro. Mas quero, ainda
hoje, mesmo que seja na sessão ordinária, deixar registrados os fatos estranhos que ocorreram, de manhã,
na sessão extraordinária: não ter sido permitida a verificação de votação, requerida dentro do contexto regimental. Além do mais, naquele momento de confusão,
em que eu era retirado do plenário, houve rápida determinação do Presidente, colocando em votação a redação linal, quando ela nem se encontrava sobre a mesa
- antes de ter sido atingido pelo acidente, constatei
que não havia redação final sobre a mesa. Aceitamos
o resultado, mas não podemos, de forma alguma, admitir que ocorram fatos como os que se verificaram hoje
pela manhã, que só deslustram este Parlamento. V.
Ex' não tem culpa de nada, porque não participava,
naquele momento, da direção dos trabalhos. Peço-lhe
portanto desculpas por fazer esse registro - V. E'x'
simplesmente dá oportunidade a que possa ser feito.
Desculpe-me, mas fica registrado meu protesto e o da
bancada do PRN.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta)
Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo n' 1I3, de 1989, que aprova0 ato que outor~
permissão à Ivaí Emissora FM LIda., para expio·
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Santa Isabel
do (vaí, Estado do Paraná, contra os votos dos
Srs. Eduardo Bonfim, José Carlos Sabóia, Lysâneas Maciel e Gumercindo Milhomem e abstenção
do Sr. Antonio Britto. Pendente de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação. (Da
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Comissão de Ciência e Tecnologia, ComJlnicação
e Informática.)
O SR.. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Ney Lopes para proferir parccer ao projeto, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e Redação, na qualidade de relator,
designado pela Mesa.
O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, este projeto, de autoria da
douta Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática. aprova ato que outorga permissão à Ivaí
Emissora FM Ltda para explorar, pelo prazo de dez
(10) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na cidade
de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná.
Voto: é através de Decreto Legislativo (art. 59, inciso
VI, da Carta Magna) que o Congresso Nacional executa
os atos de sua competência legislativa exclusiva, como
o presente art. 49, inciso XII, da Constituição). A iniciativa de Comissão da Câmara dos Deputados está amparada pelo art. 61,caput,do mesmo Estatuto Político.
Quanto à técnica legislativa, no momento da redação
final deve ser suprimida a parte final da Ementa, relativa
aos votos.
Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste Projeto dc Decreto Lcgislativo n' 112/89.
O SR. PRESIDENTE"(Carlos Cotta) - Não havendo
oradores inscritos. declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à 'votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Vou submeter
a votos o
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 113 DE 1989
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É aprovado o ato que outorga permissão
à Ivaí Emissora FM LIda., para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na
cidade de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Os Srs. que
o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) a palavra

Tem V. Ex'

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota novamente contra a propQ,Sição enquanto
não houver uma norma que dê condições aO Congresso
de fixar as concessões de rádio e televisão no Brasil;
do contrário, estaremos procedendo à semelhança do
Executivo que tanto criticamos. Por isso, através do
voto do Deputado Gumercindo Milhomem, que naépoca da discussão do projeto deu parecer contrário, a
bancada do PT vota contra a sua aprovação.
O Sr. Artur Lima Cavalcanti - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) a palavra.
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Tem V. Ex'

O SR. ARTUR LIMA CAVALCANTI (PDT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por idênticas
razões, a bancada do PDT vota contra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - A Mesa registrará o voto do PT e do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Cados Cotta) - Há sobre
a mesa e vou snbmeter a votos a seguinte redação final:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 113.A, DE 1989
Aprova o ato que outorga permissão à Ivaí Emis·
sora FM LTDA., para explorar, pelo prazo de lO
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Santa Isabel do Ival, Estado do Paraná.

o Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' Fica aprovado o ato que outorga pcrmissão
à lvai Emissora FM LTDA., para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiofusão sonora, em freqüência modulada, na cidade de Santa Isabel do Ivai, Estado do Paraná.
Ar!. 2' Este decreto lcgislativo cntra em vigor na
data de sua publicação.
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, 13
de setembro de 1989. - Gerson Peres, Presidente (art.
76, caput, in fine, do RI) - Nilson Gibson, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Os Srs. que
o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Encerrada
a matéria da Ordem do Oia, concedo a palavra ao nobre
Deputado Luiz Salomão.
O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ.) - Sr. Presidente, Srs. membros da Câmara dos Deputados, queria
comunicar à Casa que dei cumprimento a uma missão
até certo ponto difícil, pelas condições em que foi cometida, e muito honrosa para mim, que foi a de elaborar
o Relatorio dos trabalhos da Comissão Mista da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, prevista no art.
26 da Constituição Federal, nas suas Disposições Transitórias, para rcalizar o exame pericial e anal(tico dos
atos e fatos geradores da dívida cxterna. Essa delegação
de função me foi feita pelo Presidente da Comissão,
Deputado Waldeck Ornelas, no dia 3 de setembro, o
qual me deu prazo até o dia 12, condicionado pela
própria Constituição, para entrcga do relatório. Esse
trabalho foi realizado, apesar da considerá~'el dific.uldade - nesse período houve um feriado nacional e
um fim de semana, - e tivemos ocasião de entregá-lo
ao Presidente e à Comissão na sessão de ontem. Foi
com surpresa, e - por que não dizer? - com decepção
que presenciei a atitude dos representantes do PMDB
naquela Comissão, na sua bancada de Deputados Fedcrais, porquanto a dos Senadores não a apoiam, tentando
impugnar o relatório em função de ser o Relator um
representante do PDT. Essa é uma questão na qual
não mc envolvo; não reivindiquei ser Relator, não articulei e não pedi isto, apenas recebi essa missão e procu·
rei desempenhá-Ia patrioticamente. O relatório que ofereci à Comissão, e que brevemente virá ao plenário
para ser votado - até o dia 5 de outubro - contém
algumas contribuiçõcs que, parece-me, ajudam na compreensão do problema da dívida externa e colocam o
Parlamento brasileiro em condições de decidir pela mudança dos rumos do País, pela afirmação da soberania
nacional e contra a dependência externa, caso resolva
o Congresso Nacional delibcrar nas linhas das nossas
propostas legislativas. Caso contrário, existirá oportunidade para o Congresso repetir alguns dos seus mais
tristes momentos de submissão, de alienação em relação
aos destinos e aos anseios do nosso povo.
O que contém o relatório, Sr. Presidente? Primeiro
- penso eu - contém algumas informações que elucidam, dissecam a questão da dívida. produzindo um quadro objetivo sobre quem deve, a quem e quanto, isto
é, quem são os devedores da dívida externa brasileira:
qual a parcela do setor público e qual a do setor privado.
No setor público, discriminamos as administrações
direta e indireta; federal, estadual, municipal e o próprio Banco Central. No setor privado, as instituições
financeiras e não financeiras.
De outra parte, pudemos explicitar qual é a natureza
dos nossos credores, que parcela corresponde as agências multilaterais de crédito, que vêm apoiando ou financiando a importação de bens que serviram para o
crescimento econômico brasileiro, independentementf
de fruto,? desse desenvolvimento serem bons ou maus
e de serem bem ou mal distribuídos. De outro lado,
quem são os credores bancários, aí separando os bancos
brasileiros com agências no exterior, que também são
credores do Brasil; as i::ompanhias'não-bancárias que
financiam as suas subsidiárias, as multinacionais aqui
instaladas, sem contar, naturalmente, as agências governamentais estrangeiras, como Eximbank e KFW que
também financiam importações brasileiras.

Esse quadro permite entender melhor e conhecer com
mais"jJIofundidade a natureza da dívida externa brasileira e, por exemplo, concluir que 88% da dívida de
médio e longo prazo são de responsabilidade dos diferentes níveis de governo brasileiro e que apenas 12 %
correspondem ao setor privado. Daí verificar também
que 38% da dívida externa brasileira são de responsabilidade do Banco Central do Brasil e, a partir desse
fato, desvendar para o Congresso Nacional e para a
Nação brasileira o processo através do qual o Banco
Central do Brasil estatizou grande parte da dívida externa e internacionalizou a dívida interna, junto ao Tesouro Nacional.
.
Outra contribuição me parece importante, a partir
da análise das correntes de opinião que se manifestaram
na Comissão: através de ex-Ministros, atuais dirigentes
de empresas estatais, professores, acadêmicos, que contribuíram e levaram à Comissão seus depoimentos de
grande riqueza conceitual de informações, pudemos demonstrar o caráter emincntemente financeiro dessa dívida, que desde o Império, excetuando apenas o período
da década de 70, foi criada para pagar os empréstimos
anteriores e seus encargos e, por co/lseguinte, só durante um pequeno período serviu, realmente, para complementar a poupança interna com recursos externos.
Através desse trabalho pudemos mostrar também algumas, das vulnerabilidades da economia brasileira,
partieularmente aquelas que dizem respeito às reservas
internacionais, à dívida interna, à inflação, à dívida
externa e à nossa sujeição a novos choques de petróleo
e de juros, como aqueles que aconteceram em 1979.
Pudemos, através dessas análises. demonstrar claramente as implicações da dívida externa com a dívida
interna, com a elevação das taxas de juros no mercado
interno, com o chamado déficit público, com a elevação
dos custos financeiros c, finalmente, com os riscos da
hiperinflação por que passa a economia brasileira.
Além dessas análises e demonstrações, Sr. Presidente, levantamos alguma~ teses que podem contribuir para
que um Governo legitimamehte escolhido, com o respaldo e o apoio ela sociedade brasileira, possa renegociar a dívida em condições de so/;terania, sem repetir
os exemplos de outros governos, tais como da époea
do Império, passando pelos da Velha República, ou
mesmo as últimas renegociações havidas a partir de
1983, em que o Brasil se apresentou frente aos credores
estrangulado carilbialmente, com baixíssimos níveis de
rescrvas cambiais, comprometendo a soberania nacional e prejudicando as futuras gerações.
E que teses são essas, Sr. Presidente?
Primeiro, a tese de que a elevação das taxas de juros
e a inflação a partir da política do Sr. Ronald Reagan,
no seu primeiro governo, em 1979, contaminando o
sistema financeiro interriacional com a recessão de seus
mercados representou para o Brasil e para os demais
países devedores do Terceiro Mundo uma perda brutal
que tivemos oportunidade de avaliar com o concurso
de funcionários do Banco Central, utilizando dados oficiais. E a que chegou essa avaliação, SI. Presidente?
Dependendo das hipõteses consideradas,.há uma faixa
de 30 a 62 bilhões de dólares da dívida. contando os
efeitos da bola de neve, os efeitos acumulativos, em
decorrência exclusivamente da elevação unilateral das
taxas de juros promovida p~la política monetária e fiscal
do governo norte-americano.
O Sr. Oswaldo Lima Filho aparte?

Permite V. Ex' um

O SR. LUIZ SALOMÃO - Infelizmente não posso
conceder-lhe o aparte, nobre Deputado Oswaldo Limll
'Filho. Já tive ocasião de levar o nosso parecer à Comissão de que fazia parte, mas V. Ex' recusou-se a discutir
conosco o relatório.
O Sr. Oswaldo Lima Filho - É profundamente demo'
crático o gesto de V. Ex'.
O SR. LUIZ SALOMÃO palavra.

Ao final dar-lhe-ei a

O Sr. Oswaldo Lima Filho da tribuna.

Responderei a V. Ex'

O SR. LUlZ.SALOMÃO - Com prazer. Em seguidll,
Sr. Presidenttl, 'demonstramos que. através da deterioração das relações de troca, o comércio internacional
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brasileiro - por esta recessão que os Estados UniQos
promoveram em seu mercado e que se alastrou pelos
países do Primeiro Mundo, pela elevação dos preços
do petróleo e de outras mercadorias que o Brasil importa, e também pela depressão no preços das expotações
-perdeu de 1980 a 1987, nada menos do que 27 bilhões
de dólares. Essa demonstração foi feita pela Relatoria.
Em seguida, através dos relatórios de comissões anteriores, presididas pelo nobre Deputado Alencar Furtado, pelos Senadores Fernando Henrique Cardoso e
Mauro Borges, e de notícias ou avaliações feitas por
instituições que, a rigor, seriam insuspeitas como a Morgan Guarantee Trust, de New York - mostramos que
a evasão de divisas, as perdas provocadas pelas negociatas e maus negócios feitos pelos administradores negociadores públicos brasileiros montam a 50 bilhões
de dólares.
Pudemos também mostrar em detalhes que o Banco
Central hoje é detentor de uma dívida interna da ordem
de quarenta bilhões de dólares e tem como contrapartida débitos seus frente aos credores internacionais em
torno de quarenta bilhões de dólares. Isso representa
a possibilidade de, através de uma redução dessa dívida
renegociada, transferir para o Tesouro Nacional as vantagens decorrentes da renegociação, para que não sejam
apropriadas pelo Banco Central, como manda a lci de
sua criação, mas transferidas para os contribq.intes que"
foram pesadamente onerados por essa política absolutamente insensata das autoridades monetárias brasileiras,
a partir de 1982.
Demonstramos também, com muita clareza e segurança, todo esse discurso privatizante que a mídia eleva
como a própria salvação do Estado brasileiro, onde
as estatais aparecem como as vilãs do déficit público
e da crise. Elas foram utilizadas pelo Governo de então
para substituir as empresas particulares, que a partir
de 1979 se retraíram e não mais foram ao mercado
internacional buscar dólares e outras moedas estrangeiras.
Foi por causa da já citada elevação das taxas de juros
do mercado internacional c da maxidesvalorização aqui
promovida em 1979 - quem tomava dólares lá fora
através das operações 63 e 41/31 não mais recorreu
ao crédito externo - que se criou essa dificuldade de
fechamento do balanço de pagamentos. Através dos
grupos Eletrobrás, Siderbrás, Telebrás, enfim, de todas
as estatai$ que àquela altura tinham excelente saúde
financeira e credibilidade internacional, o Brasil foi ao
mercado de crédito buscar dólares em abundância para
fechar o balanço lIe pagamentos.
Essas estatais, a rigor, não precisavam daquela pletora de dólares, que sobreGi-rregaram seus encargos financeiros - no passado representavam não mais que 15%
das suas despesas e hoje sacrificam-nas com uma carga
de 70% das suas despesas totais.
Mas não parou ltí a perversidade do Estado brasileiro
com as suas empresas e com as suas estatais. Ciente
de que essas empresas tinham Iiquidez, foram utilizadas
parà um combate cego à inflação pelos sintomas e não
Relas causas. Em decorrência da crise do segundo choque do petróleo e da elevação das taxas de juros, a
partir de 1979, acirraram-se as pressões inflacionárias
internas. B o Governo brasileiro, ao invés de tomar
providências concretas para enfrentar essas circunstâncias, arrochou o preço do aço, deprimiu o da energia
elétrica, fez cair o das telecomunicações, enfim, deteriorou os preços públicos, as tarifas, numa política que,
conto disse, era de combate aos sintomas e não às causas.
Concluindo, Sr. Presidente, a contribuição da nossa
responsabilidade, sujeita a qualquer questionamento,
diz da necessidade de o Brasil não repetir seu erro,
praticado por todos os governos frente aos credores,
exatamente no momento em que está estrangulado cambialmente. Foi assim desde o Império, foi assim no
esquema Osvaldo Aranha, única renegociação altiva
que o Brásil fez, porém já em condição de rendição.
E é assim que se faria neste momento, se os credores
internacionais não soubessem que este é um Governo
cnjo prazo expira e que não tem mais legitimidade.
Defendemos no relatório que o Brasil suspenda os pagamentos de todos os seus débitos, do serviço de toda
a sua dívida, até que nossas reservas cambiais atinjam
nível mínimo de segurança. Não se trata de uma con-
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frontaçâo inútil, meramente retórica. Trata-se de proteger a economia nacional, colocando como reserva um
patamar suficiente para cobrir um ano de importações
e enfrentar eventuais choques de juros e de petróleo,
como os que se anunciam pelos especialistas, que podem
ocorrer nos primeiros anos da década de 90.
De modo que faço toda esta série de considerações,
que vou economizar neste pronunciamento em decorrência do tempo que nos resta, mas com a previsão
de uma articulação com os demais devedores do Terceiro Mundo, com essa retaguarda cambial que o Brasil
precisa ter, enfatizamos as recomendações de que os
renegociadores da dívida externa brasileira exijam dos
bancos o ressarcimento das perdas decorrentes da elevação das taxas de juros unilateralmente determinadas
pelo governo norte-americano e que rcnegociemos junto aos governos que financiam as importações brasileiras um ressarcimento das perdas provocadas pela
deterioração das nossas relações de troca.
Acreditava que estávamos atendendo aos anseios de
soberania do posso povo. Qual não foi a nossa surpresa
ao verificar que os Deputados do PMDB, membros
da Comissão, a partir de uma questão de ordem levantada pelo Deputado Irajá Rodrigues questionavam o
relatório, não pelo seu conteúdo, mas por sido feito
por um Deputado do PDT. Imaginavam S. Ex" que
o acordo entre os Líderes estabelecia que o presidente
seria um Deputado do PFL c o relator um Senador
do PMDB e que eu estava credenciado a exercitar aquela função.
É verdade que esse foi um acordo de Líderes. Eu
tinha sido o autor do requerimento para a criação da
Comissão e, pela praxe anterior do bipartidarismo, poderia reivindicar um daqueles dois cargos: ou a presidência ou a relatoria. Mas agora entendam os granqes
partidos, os partidos majoritários que devem dividir
entre eles a relatoria e a presidência. Esse é o entendimento que prevaleceu e não o contestamos.
Fiquei na condição de Relator-adjunto. O Relator
titular renunciou. Não pleiteei, não revindiquei absolutamente nada, mas fui incumbido pelo Presidente, que
tem poder regimental para isso"de exercer essa função.
E num prazo de sete dias, com o feriado, com o fim-desemana, dentro do espírito da Semana da Pátria, tive
a oportunidade de oferecer esse relatório à discussão
da Comissão.
Qual não foi a minha surpresa ao ver que a bancada
do PMDB da Câmara na Comissão Mista se retirou
do plenário apenas porque não foi contemplado o projeto que havia sido aprovado no relatório parcial da Comissão em 16 de agosto. Ora, o meu relatório é claro
ao diier que o relatório parcial está incorporado ao
relatório final. Na verdade, trocando em miúdos, a atitude dos Deputados do PMDB na Comissão foi puramente eleitoreira e interesseira, e colocou a questão
partidária acima do interesse nacional.
Depois que o Presidente respondeu à questão de ordem, fui agredido pelo Deputado Oswaldo Lima Filho,
a quem situava no círculo dos mf:us amigos pessoais.
O Deputado Oswaldo Lima Filho, à época da Constituinte - e S. Ex' era Suplente - teve de voltar a
Pernambuco e -pediv-me que defendesse suas emendas,
o que fiz eom muita honra por serem praticamente idênticas à minha. O Deputado Oswaldo Lima Filho acusou'
me de ser suspeito para exercer aquela função porque
eu havia colaborado com o endividamento externo brasileiro, por ter sido assessor do SI. Mário Henrique
Simonsen.
Nunca escondi que tive a honra de trabalhar numa
equipe séria e que realmente deu combate à inflação.
Infelizmente, o Deputado Oswaldo Lima Filho desconhece a hístória econômica deste País e não pode verificar o trabalho que foi feito por um grupo de jovens
economistas e engenheiros. Aos 29 anos de idade fui
subchefe da assessoria econômica do Ministro Mário
Henrigue Simonsen, sim, e queria que o Deputado Oswaldo"Lima Filho levantasse qualquer senão em relação
à minha passagem por esse cargo, que exerci profissionalmente. Não" tenho vínculo algum como Sr. Mãrio
Henrique Simonsen, não participei de qualquer ato ligado ao endividamento externo brasileiro.
O Deputado Oswaldo Lima Filho está pelos corredores envenenando os Deputados do PDT e da Frente
Parlamentar Nacionalista que não leram o relatório,
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como S. Ex' não o fez. Ele não me deu sequer a satisfação de ler o documento para comigo debater; simplesmente fez acusações e invectivas absolutamente irresponsãveis, que aqui estou repelindo. S. Ex' não tem
autoridade para me acusar de nada, até porque ocupa
a presidência da Frente Parlamentar Nacionalista e convidou-me a fazer parte da sua chapa, e sou um dos
membros do seu Conselho Fiscal. Não reconheço em
S. Ex' autoridade, nem mais patriotismo do que o meu.
para me questionar e me acusar nos corredores desta
Casa.
Quero aqui fazer um repto ao Deputado Oswaldo
Lima Filho para que coloque em discussão esse relatório, já que ele não aceita debatê-lo comigo na Comissão
da Dívida Externa ou na Frente Parlamentar Nacionalista, a fim de que possamos verificar quais propostas
atendem mais ao interesse nacional. Muito obrigado.

VII - ENCERRAMENTO
o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Nada mais havendo a tratar. vou encerrar a sessão.
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Acre
Alércio Dias - PFL; Francisco Diógenes - PDS;
Geraldo Fleming - PMDB; José Melo - PMDB; Maria Lúcia - PMDB.
Amazonas
Carrel Benevides - PTB; Eunice Michiles - PFL;
Ézio Ferreira - PFL; José Fernandes - PDT; Sadie
Hauaehe - PFL.
Rondônía
Chagas Neto - PMDB; Francisco Sales - PMDB;
José Viana - PMDB; Rita Furtado - PFL.
Pará
Asdrubal Bentes - PMDB; Benedicto Monteiro PTB; Domingos Juvenil - PMDB; Fausto Fernandes
-PMDB.
Tocantins
Ary Valadão - PDS; Freire Júnior - PRN; Moisés
Avclino - PMDB; Paulo Mourão - PDC.
Maranhão
Albérico Filho - PDC; Antonio Gaspar - PMDB;
Cid Carvalho - PMDB; Enoc Vieira - PFL~ Francisco
Coelho - PDC; Joaquim Haickel- PDC; Victor Trovão - PFL; Vieira da Silva - PDS.
PIauí
José Luiz Maia - PDS; Manuel Domingos - PC
do B; Mussa Demes - PFL; Paulo Silva - PSDB.
Ceará
Carlos Benevides - PMDB; Etevaldo Nogueira PFL; Expedito Machado - PMDB; Moysés Pimentel
- PDT; Osmundo Rebouças - PMDB.
Rio Grande do Norte
José Bezerra Marinho -PL.

PMDB; Marcos Formiga

Paraíba
Aluízio Campos - PMDB; Edivaldo Motta PMDB; Francisco Rolim - PSC; José Maranhão PMDB.
Pernambuco
Cristina Tavares - PSDB; Fernando l,yra - PDT;
Gilson Machado - PFL; José Carlos Vasconcelos PMDB; Marcos Queiroz - PMDB; Osvaldo Coelho
- PFL; Ricardo Fiuza - PFL; Roberto Fre1re - PCB;
Wilson Campos - PMDB.
Alagoas
Albérico Cordeiro - PFL; Antonio Ferreira - PFL;
Eduardo Bonfim - PC do B; Geraldo Bulhões - PRN;
José Costa - PSDB; José Thomaz Nonô - PFL; Roberto Torres - PTB; Vinicius Cansanção ~ PFL.
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Sergipe
Bosco França - PMDB.
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rício Nasser - PMDB; Max Rosenmann - PL: Nilso
Sguarezi - PMDB; Osvaldo Macedo - PMDB; Paulo
Pimcntel- PFL; Renato Johnsson - PRN.

Bahia

Santa Catarina

Abigail Feitosa - PSB; Ângelo Magalhães - PFL;
Domingos Leonelli - PSB; França Teixeira - PMDB;
Francisco Benjamim - PFL; Haroldo Lima - PC do
B; João Carlos Bacelar - PMDB; Jorge Hage PSDB; Jorge Vianna-PMDB; José Lourenço - PFL;
Mário Lima- PMDB; Nestor Duarte - PMDB; Prisco
Viana - PMDB; Raul Ferraz - PMDB; Sérgio Brito
- PRN; Waldeck Ornélas - PFL.

Antônio Carlos Konder Reis - PDS: Renato Vianna
- PMDB; Ruberval Pilotto - PDS.

Espírito Santo
Lezio Sathler - PSDB; Nyder Barbosa - PMDB;
Pedro Ceolin - PFL; Rosc dc Freitas -PSDB.
Rio de Janeiro
Aloysio Teixeira - PMDB; Álvaro Valle - PL;
Amaral Netto - PDS; Anna Maria Rattes - PSDB;
Benedita da Silva - PT; Bocayuva Cunha - PDT;
Brandão Monteiro - PDT; Carlos Alberto Caó PDT; Doutel de Andrade - PDT; Edmilson Valentim
- PC do B; Fábio Raunheitti - PTB; Fcrcs Nader
- PTB; Gustavo de Faria - PRONA; José Luiz de
Sá - PL; José Maurício - PDT; Márcio Braga PMDB; Miro Teixeira - PDT; Oswaldo AlmeidaPL; Roberto Augusto - PL; Roberto Jeffcrson ...:- PTB;
Rubem Medina - PRN; Sérgio Carvalho - PDT; Sotero Cunha - PDC.
Minas Gerais
Álvaro Antônio - PMDB; Alysson Paulinelli PFL; Bonifácio de Andrada - PDS; Carlos Mosconi
- PSDB; Dálton Canabrava - PMDB; Hélio Costa
- PRN; Israel Pinheiro - PMDB; Lael Varella PFL; Leopoldo Bessone - PMDB; Luiz Alberto Rodrigues - PMDB; Luiz Leal - PMDB; Mário Assad
- PFL; Maurício Campos - PFL; Mauro C\lmpos PSDB; Melo Freire _ PMDB; Mello Reis - PDS;
Oscar Corrêa - PFL; Roberto Vital - PRN; Ronaldo
Carvalho-PMDB; SílvÍo Abreu- ; Ziza Valadares
~PSDB.

São Paulo

Rio Grande do Sul
Arnaldo Prieto - PFL; Floriceno Paixão - PDT;
Hilário Braun - PMDB; Trajá Rodrigues - PMDB;
Lélio Souza - PMDB; Luís Roberto Ponte - PMDB;
Nelson Jobim - PMDB; Paulo Mincarone - PTB;
Paulo Paim - PT; Rospide Netto - PMDB; Vicente
Bogo-PSDB.
Amapá
Eraldo Trindade - PL; Geovani Borges - PRN.
Roraima
Chagas Duarte - PDT; Marluce Pinto - PTB; Ottomar Pinto - PMDB.

o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Encerro a
sessão, designando para amanhã dia 14, 5' fcira, às
13h a seguinte
ORDEM DO DIA
URGÊNCIA
Discussão - Votação
1

PROJETO DE LEI N° 2.830-A, DE 1989
Discussão única do Projeto de Lei n" 2.830. de 1989.
que dispõe sobre limites de remuneração dos servidores
civis e militares federais e dá outras providências; tendo
parecer, da Comissão de S~rviço Pliblico, pela aprovação do-projeto e aprovação dás Emendas de Plenário
n'" l-C, 2,3, 8-A, e 1, esta contra o voto do relator.
e pela rejeição das demais. Pendente de pareceres. ao
projeto e às emendas. das Comissões de Constituição
e Justiça e Redação e de Finanças. (Do Podcr Executivo.) Relator: Sr. Carlos Vinagre. (Nos termos do ~
2' do art. 64 da Constituição.)
2

Afif Domingos - PL; Agripino de Oliveira Lima
- PFL; Antônio Salim Curiàti - PDS; Bete Mendes
- PMDB; Cunha Bueno - PDS; Delfim Netto _
PDS; Dirce Tutu Quadros - PSDB; Fábio Feldmann
- PSDB; Fernando Gasparian - PMDB; Gastone Righi-PTB; Gerson Marcondes-PMDB; João Herrmann Neto - PSB; João Rezek - PMDB; José Egrej~
- PTB; José SeO'a - PSDB: Koyu Iha - PSDB;
Leonel Júlio - PPB; Luiz Gushiken - PT; Luiz Inácio
Lula da Silva - PT; Michel Temer - PMDB; Paulo
Zarzur-PMDB; Ralph Biasi - PMDB; Ulysses Guimarães - PMDB.

Discussão única do Projeto de Lei n" 2.974. de 1989,
que dispõe sobre a organização e o funcionamento do
Conselho da República, tendo parecer. da Comissão
de Defesa Nacional, pela aprovação do projeto e rejeição das Emendas de Plenário. contra o voto do SI.
José Genoíno. Pendente de parecer. ao projeto e às
emendas, da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. (Do Podcr Exccutivo.) ~elator: Sr. Paes Landim.
(Nos termos do § 2' do art. 64 da Constituição.)

Goiás

PROJETO DE LET N' lonO-E, DE 1989

Aldo Arantes - PC do B; Délio Braz - PMDB·
Genésio de Barros - PMDB: João Natal - PMDB;
José Freire - PMDB; Lúcia Vânia - PMDB; Luiz
Soyer - PMDB; Maguito Vilela - PMDB; Manoel
Mota - PMDB; Mauro Miranda - PMDB; Naphtali
Alves de Souza - PMDB.

Votação, em discussão única do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n' 1.710-D, de 1989, que "regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c. da Constituição
Federal, institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO. Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO e
dá outras providências"; tendo pareceres dos relatores
designados pela Mesa em substituição às Comissões:
de Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade. juridicidade e boa técnica legislativa; do Desenvolvimento Urbano. Interior e Índio, pela rejeição; e,
de Finanças. pela aprovação. (Do Senado Federal.) Relatores: Srs. João Natal, José Luiz Maia e Mussa Demes.

Distrito Federal
Geraldo Campos - PSDB; Maria de Lourdes Abadia
-PSDB.
Mato Grosso
Antero de Barros - PMDB; Joaquim Sucena PTB; Jonas Pinheiro - PFL; Júlio Campos - PFL;
Percival Muniz - PMDB.
Mato Grossp do Sul
Gandi Jamil- PFL; José Elias - PTB; Saulo Queiroz-PSDB.
Paraná
Airton Cordeiro - PFL: Ervin Bonkoski - PTB;
José Tavares - PMDB; Mattos Leão - PMDB; Mau-

PROJETO DE LEI N' 2.974-A. DE 1989

3

4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 63-A. DE 1989
Votação, em discussão Iinica. do Projeto de Decreto
Legislativo n' 63, de 1989, que aprova o texto do Protocolo de Cooperação na Área de Tecnologia Industrial
firmado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Rel)ública Popular da China,
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em Pequim. a 6 de julho de 1988; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela
constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa;
e, da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicaç;io
e Informática, pela aprovação. (Da Comissão de Relações Exteriores.) Relatores: Srs. Messias Góis e Tidei
de Lima.
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 7l-A. DE 1989
Votação, em discussão única, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 71, de 1989. que aprova o texto do Tratado de Extradição. celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da
Espanha. em Brasília, a 2 de fevereiro de 1988, tendo
parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa. (Da Comissão de Relações Exteriores.) R~la
tor; SI. Evaldo Gonçalves.
6

PROJETO DE LEI N" lo456-A. DE 1989
Discussão l1nica do Projcto de Lei n' 1.456. de 1989.
que cria a 17' Região da Justiça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. institui a correspondente Procuradoria Regional do Ministério Público
da União junto à Justiça do Trabalho. e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação. pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação
do substitutivo do autor. com cinco emendas, contra
os votos dos Srs. Theodoro Mendes. Horácio Ferraz,
Jorge Medauar e Robcrto Torres, com voto em separado do SI. Aldo Arantes; e, da Comissão de Trabalho,
pela aprovação, com substitutivo. Pendente de parecer
da Comissão de Finanças. (Do Tribunal Superior do
Trabalho.) Relatores; Srs. Hélio Manhães e Francisco
Amaral.
7

PROJETO DE LEI N° 1.915-A. DE 1989
Discussão única do Projeto de Lei n' 1.915, de 1989,
que dispõe sobre a transformação da Escola Técnica
Federal do Maranhão em Centro Federal de Educação
Tecnológica; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça c Redação. pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; e. da Comissão de
Educação, Cultura. Esporte e Turismo, pela aprovação,
com voto em separado do SI. Octávio Elísio. (Do Podcr
Executivo.) Relatores. Srs. Eliézcr Moreira e Costa
Ferreira.
EM PRIORIDADE
Votação
8

PROJETO DE RESOLUÇÁO
N' 73-A, DE 1989
Votação. em discussão única. do Projeto de Resolução n'73. de 1989, que dispõc sobrc o reconhecimento
como scrviço de cooperação interparlamentar as atividades do Grupo Brasil-Cuba; tendo parecer da Mesa
pela aprovação. (Do Sr. Assis Canuto.) Relator: Sr.
Wilson Campos.
9

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 81-A. DE 1989
Votação. em discussão única. do Projeto de Resolução n" 81. de 1989, que cria o Grupo Parlamentar
Brasil-Israel; tcndo parecer da Mesa pela aprovação.
(Do SI. Adolfo de Oliveira.) Relator: SI. Wilson Campos.
PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
EM PLENÁRIO,
PROJETO DE LEI N" 3.454. DE 1989
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N' 480/89
Institui a Lei Orgànica Nacional do Ministério Público. dispõe sobre normas gerais para a organização do
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Ministério Público dos Estados e dá outras providências.
Prazo: 5 dias (ar!. 203 do Regimento Interno)
4' dia: 14-9-89
Término: 18-9-89
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PRORROGAÇÃO DA SESSAO
Homenagem
Homenagem ao transcurso do 40' aniversário de Or-
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denação Sacerdotal do Cardeal Arcebispo de Brasília,
Dom José Freire Falcão.
Autor: Deputado Jorge Arbage.
Encerra-se a Sessão às 17 horas e 45 miliutos.

pAGINA ORIGINAL EM BRANCO

MESA - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Presidente:
PAES DE ANDRADE (PMDB)
19 Vice-Presidente:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)
29 Vice-Presidente:
WILSON CAMPOS (PMDB)

19 Secretário:
LUIZ HENRIQUE (PMDB)
29 Secretário:
EDME TAVARES (PFL)
39 Secretário:
CARLOS COITA (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 BRASILEIRO
-PMDB-

PARTIDO DA RECONSTRUÇÃO
NACIONAL
-PRN-

Llder
IBSEN PINHEIRO

Líder

Líder

RENAN CALHEIROS

ROBERTO ,FREIRE

Vlce-Llder

Vice·Líderes
Genebaldo Correia
Antônio Britto
Bete Mendes
Carlos Vinagre
Dalton Canabrava
Fernando Velasco
Finno de Castro
Jorge Leite
Jorge Medauar
José Carlos Vasconcelos
José Geraldo

José Tavares
José Ulisses de Oliveira
Maguito Vilela
Manoel Moreira
Márcio Braga
Maurício Pádua
Renato Vianna
Rospide Neto
Ruy Nede1
Sérgio Spada
Tidei de Lima

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
-PFL-

Vlce·Llderes
Hélio Costa

Arnaldo Faria de Sá
Nelson Sabrá

PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO
-PTB-

Sólon Borges dos Reis

Roberto 1efferson

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
-PSDLlder
CESAR CALS NETO

ADOLFO OLIVEIRA

Rita Furtado
Paes Landim
José Lins
Erico Pegoraro
Annibal Barcello~

Marcos Formiga

Vice-Lideres
Ricardo Izar

PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT-

PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA
-PSDBLíder
EUCLIDES SCALCO

PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO
Paulo Paim

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
-PDC-

Vice·Líderes

Líder

José Guedes
Maria de Lourdes Abadia
Elias Murad

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDS-

ROBERTO BALESTRA
Vice-Líderes
Gidel Dantas

AMARAL NETTO

PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO
-PSB-

Vice-Líderes

Líder

Llder

Aécio de BOlba
Felipe Mendes

PARTIDU DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA
-PDT-

10ÃO HERRMANN NETO
Vice-Líder
Ademir Andrade

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
-PCdoB-

Líder

Líder

VIVALDO BARBOSA

HAROLDO LIMA

Vlce·Llderes
Lysâneas Maciel
Carlos Cardinal

Vice-Líder
Aldo Arantes

Líder

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
-PST-

Vlce·Líderes
Paulo Delgado

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR
-PTRISMAEL WANDERLEY

Líder

Luiz Salomão
Artur Lima Cavalcante

Llder
Francisco Rolim
Vice·Líder

Líder

Vice·Líderes

Bonilácio de Andrada
Gerson Peres
Darcy Pozza'

A ugusto Carvalho

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
-PSC-

Aristides Cunha

PARTIDO LIBERAL
-PL-

JOSÉ LOURENÇO

Robson Marinho
Virgildásio de Senna
10sé Costa

Fernando Santana

Líder
GASTONE RIGHI
Vicé'·Lídem."

Llder

José Teixeira
Jofran Frejat
Jesus Tajra
Iberê Ferreira
Stélio Dias
Ronara Corrêa

PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO
-PCB-

Líder
João Cunha

PARTIDO DO POVO BRASILEIRO
-PPBLlder
Leonel Júlio

PARTIDO LIBERAL PROGRESSISTA
-PLPLíder
UBIRATAN SPINELLI

PARTIDO COMUNITÁRIO NACIONAL
-PCNLíder
Edivaldo Holanda

PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA
-PRPLíder
ADHEMAR DE BARROS FILHO

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
Jovanni Masini
Lélio Souza
Marcos Queiroz

Titulares
PMDB
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Neuto de Conto
Nyder Barbosa
Raul Belém
Rosa Prata
Rospidc Netto
Santinho FUliado
Valdir Colatto
Waldyr Pugliesi

PFL
Jacy Scanagatta
Jonas Pinheiro
Sérgio Brito
Ubiratan Spineli
Vinícius Cansanção

Alcides Lima
Alércio Dias
Alysson Paulinelli
Erico Pegoraro
Francisco Coelho
Iberê Ferreira
PSDB

PDT

2 Vagas

Chico Humberto

PDS
Adauto Pereira
Adylson Motta

Osvaldo Bender
PDT
Nelson Aguiar

Amaury Müller
Carlos Cardinal
PTB
JaYme Paliarin
José Egreja

Rodrigues Palma

Roberto Torres
PT

2 Vagas

PDC

Paulo Mourão

PDC
PL

Oswaldo Almeida
PC do B
Aldo Arantes

PSDB

Afif Domingos
PCdoB

Alexandre Puzyna
Antônio Câmara
Doreto Campanari
Fausto Fernandes
Genésio Bernardino
Geraldo Bulhões
Geraldo Fleming
João Maia
João Rezek
José Amando
José Freire

PSB
Raquel Capiberibe

Gilson Machado
Humberto Souto
Luiz Marques
Maurício Campos
Narciso Mendes
PSDB 1 Vaga

Cristina Tavares
Dirce Tutu Quadros
Eurico Ribeiro
MeUoReis

Carlos Albcrto Caó
Miro Teixeira

Secretário: Mariza da Silva Mata
Ramais: 6902 - 691:l3

COMISSÃO DE CIÊNCIA
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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
Aloysio Chaves
Jairo Carneiro
Costa Ferreira
Messias Góis
Dionísio Hage
Ney Lopes
Eliézer Moreira
Evaldo Gonçalves
Oscar Corrêa
Paes Landim
PSDB
Sigmaringa Seixas
Jorge Hage
Vilson Souza
Juarez Marques Batista
PDS
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres

Álvaro Valle
PCdoB

Brandão Monteiro
Doutel de Andrade

PSB

Benedicto Monteiro
Gastone Righi

Eduardo Bonfim

Ibrahim Abi-Ackel
PDT
Miro Teixeira
PTB

José Carlos Sabóia

Roberto Torres
PT

Suplentes
PMDB
Arrton Sandoval
Antero de Barros
Francisco Amaral
Joaci Góes

Carrel Benevides
Gastone Righi

PSB

José Camargo
José Jorge
Paulo Marques
Paulo Pimentel
Pedro Ceolin

Cristina Tavares
Koyo lha

Carlos Cardinal
PTB

Lídice da Mata

.Manoel Mota
Maurício Fruet
Maurilio Ferreira Lima
Matheus Iensen
Nilso Sguarezi
Onofre Corrêa
Ronaldo Carvalho
Rosário Congro Neto
Tidei de Lima
2 Vagas.

Àngelo Magalhães
Arolde de Oliveira
Átila Lira
Eliézer Moreira
Eraldo Trindade
Francisco Coelho

Francisco Diógenes
PDT

PL

PFL
Antônio Ueno
Assis Canuto
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Dionísio Dal Prá

PDS

PDS

Suplentes
PMDB
José Tavares
José Viana
Maguito Vilela
Moisés Avelino
Onofre Corrêa
Percival Muniz
'Raul Ferraz
Renato Bernardi
RuvNedel
Sé;gio Spada

Moema São Thiago
] Vaga

Darcy Pozza
Delfim Netto

Manuel Domingos

PSB
José Carlos Sabóia

Júlio. Campos
Narciso Mendes
Rita Furtado
Sadie Hauache
Sérgio Brito

José Carlos Grecco
Nelton Friedrich

PL

PFL
João Paulo

Alysson Paulinelli
Christóvam Chiaradia
Erico Pegoraro
Eunice Michiles
Jalles Fontoura
Jesualdo Cavalcanti

João da Mata

PT
Antonio Marangon

PFL

PTB
José Elias
Osvaldo Sobrinho

Saulo Queiroz
Vicente Bogo

Edmundo Galdino
Nelton Friedrich

Jones Santos Neves
10 Vagas

Renato Johnsson
Rita Camata

Virgílio Guimarães

José Genoíno
Jorge Leite
Márcia Kubitschek
Osmundo Rebouças
Ra~ph BiaSI

PDC

José Maria Eymael
Marcos Formiga

PL

PTB

PC do B
Aldo Arantes

PFL

PSB

PT

João Herrmann Neto
Suplentes
PMDB
Lélio Souza
, Manoel Mota
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Raimundo Bezerra
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago
6 Vagas
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 Manhâes
Ivo Lech
Jorge Uequed
Alysson Paulinelli
Alziro Gomes
Eliézer Moreira
LlÍcio Alcântara

Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

Artenir Werner

José Luiz Maia

Nelson Aguiar

1 Vaga

PDC
Paulo Mourão

1 Vaga

Ernesto Gradella
PDC
Eduardo Siqueira Campos

Secretário: Jarbas Leal Viana
Ramais: 6930 - 6931

COMISSÃO DE
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Fábio Feldmann - PSDB - SP
Ráquel Cândido - PDT - RO
Titulares
PMDB
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
Samir Achôa
Valdir Colatto

Presidente: Furtado Leite - PFL - CE
Vice-Presidentes: Dionísio Dal Prá - PFL - PR
Annibal Barcellos - PFL - AP
Ottomar Pinto - PMDB - RR
Titulares
PMDB
Ivo Cers6simo
Antônio Câmara
Manoel Moreira
Edivaldo Motta
Nvder Barbosa
Expedito Machado
Ottomar Pinto
Francisco Pinto
Paulo Sidnei
Geraldo Fieming
Renato Vianna
Haroldo Sanford
1 Vaga
PFL
Anníbal Barcellos
Paes Landim
Ricardo Izar
Dionísio Dal Prá
Furtado Leite
Sadie Hauache'
Orlando Bezerra
PSDB
Juarez Marques Batista
Arnaldo Martins
José Guedes

José Guedes

Sotero Cunha

Leonel Júlio

José Genoíno
PDC

PDS
Eurico Ribeiro

Victor Faccioni
PDT

Paulo Ramos

Domingos Juvenil
Fernando Veiasco
Gilson Machado
Hélio Rosas

Mendes Botelho

PDC

Secretária: Marei Ferreira Lopes
Ramais: 6998 -7001

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO,
INTERIOR E ÍNDIO
Presidente: Mário Assad - PFL - MG
Vice-Presidentes: Etevaldo Nogueira - PFL - MG
Raul Ferraz - PMDB - BA
Jairo Azi - PDC - BA
Titnlares
PMDB
Álvaro Antonio
José Maranhão
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
PFL
Orlando Bezerra
Ricardo Izar
Waldeck Ornelas

Antônio Ferreira
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Mario Assad
PSDB

Paulo Silva

Anna Maria Rattes
José Carlos Grecco
PDS

Myriam Portella

José Luiz Maia
PDT

Chico Humberto

Chagas Duarte
PTB

Roberto Augusto

Joâo da Mata (PDC)
PT
Lnrdinha Savignon
Jairo Azi

Sérgio Carvalho
PTB

PSDB
Fábio Feldmann
Geraldo Alckmin Filho

Marluce Pinto

PDT

Farabulini Júnior

César Maia

PDC
Osvaldo Bendcr

Paulo Ramos

Lúcia Braga
Sandra Cavalcanti
Waldeck Ornélas

Mello Reis
PDT
PTB

PDS
Carlos Virgílio

PFL
Cláudio Ávila
Gandi Jamil
Jofran Frejat
Júlio Campos

Roberto Augusto

Paulo Delgado

PT

Raquel Cândido

Cunha Bueno

PT

Rodrigues Palma

Brandão Monteiro

1 Vaga

Joaquim Sucena

PTB
Ervin Bonkoski
Roberto Jefferson

PDS

Florestan Fernandes

PDT

2 Vagas

José Serra

Ary Valadão

Octávio Elísio

PTB

Lysâneas Maciel

PSDB
Antonio Perosa
Geraldo Campos

PT

PDS

Vicente Bogo
1 vaga

PDT

Aécio Neves
Antônio Câmara
Geraldo Bulhões
Joaci Goes
João Maia
José Melo
Paulo Sidnei

PFL Narciso Mendes
Pedro Canedo
Sarney Filho
PSDB

PDS
Adylson Motta
Jorge Arbage

Suplentes
PMDB
Manoel Moreira
Maria Lúcia
Uldurico Pinto
S,Vagas

Anna Mana Rattes
Carlos Mosconi

PSDB

Gilson Machado
Osmar Leitão
Sérgio Brito

Aloysio Chaves
Antônio Ferreira
Enoc Vieira
Etevaldo Nogueira

Gumercindo Milhomem

Afrísio Vieira Lima
Aluisio Campos
Antonio Mariz
Asdrubal Bentes
Francisco Sales
Genebaldo Corrcia
José Melo
Jovanni Masini

Sérgio Naya
3 Vagas

Paulo Zarzur
Valmir Campelo

Elias Murad

Suplentes
PMDB
Joaquim Haickel
Mário de Oliveira
Milton Lima
Paulo Almada

Agassiz Almeida
Antônio de Jesus
Francisco Carneiro
Gabriel Guerreiro
Gerson Marcondes
José Dutra

Suplentes
PMDB
Paulo Sidnei
Ronaldo Carvalho
Valdir Colatto
Waldir Pugliesi
3 Vagas
PFL

Cleonâncio Fonseca
Leur Lomanto
Luiz Marques
Manoel Castro

Rita Camata
Simão Sessim
Ubiratan Spinelli
PSDB

Caio Pompeu
Fábio Feldman

Lézio Sathler

PDS
Eurico Ribeiro

Carlos Virgílio
PDT
Raquel Cândido

1 Vaga
PTB

Milton Barbosa (PDC)

Valmir Campelo
PT

Arolde de Oliveira
Christovam Chiaradia
Cláudio Ávila
Iberê Ferreira

Álvaro Valle
PCdo B
Lídice da Mata

PSDB

Antoniocarlos Mendes
Thame.
Dirce Tutu Quadros

PSB

Koyu Iha
Vilson Souza

João Herrmann Neto
Suplentes
PMDB
Mário Martins
Amilcar Moreira
Mauro Miranda
Daso Coimbra
Messias Soares
Djenal Gonçalves
Plínio Martins
Henrique Eduardo Alves
Roberto Vital
José da Conceição
11 Vagas

PDS

Irma Passoni
José Luiz Maia
Adauto Pereira

PDC
Gidel Dantas
Secretário: Benício Mendes Teixeira
Ramais: 6971 - 6072

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Ricardo Fiuza - PFL - PE
Vice-Presidentes: Airton Cordeiro - PFL - PR
Osmundo Rebouças - PMDB CE
César Maia - PDT - RJ
Titulares
PMDB
Albérico Filho
Jorge Leite
Amilcar Moreira
José Geraldo
Ernani Bodrim
Lúcia Vânia
Fernando Bezerra Coelho
Luís Roberto Ponte
Fernando Gasparian
Marcelo Cordeiro
Francisco Carneiro
Milton Reis
Gepebaldo Correia
Osmundo Rebouças
Geovah Amarante
Oswaldo Lima Filho
Hélío Duque
Ralph Biasi
Israel Pinheiro
Roberto Brant
João Agripino
PFL
Airton Cordeiro
.Ézio Ferreira
Gilson Machado
José Mendonça Bezerra
José Moura
José Thomaz Nonó

Luiz Eduardo
Ricardo Fiuza
Ronaro Corrêa
Saulo Coelho
Vinicius Cansanção
PSDB

José Serra
Ronaldo Cesar Coelho

Virgildásio de Senna
Ziza Valadares
PDS

Cunha Bueno
Delfim Netto

Felipe Mendes
PDT

Artur Lima Cavalcanti
César Maia

Márcia Cibilis Viana
PTB

Basílio Villani
Jayme Paliarin

Gastone Righi
PT
Vladimir Palmeira

Ernesto GradelIa
PDC
José Maria Eymael
PL
Flávio Rocha

Osvaldo Bender
PDT

Amaurv Müller
Luiz Salomão

Bocayuva Cunha
PTB

Fábio Raunheitti
Feres Nader

PDC
José Gomes
PL

PSDB

José Luiz de Sá

Snplentes
PMDB
Marcos Queiroz
Max Rosenmann
Nelson Jobim
Paulo Mincaronc
Rosa Prata
10 Vagas

PCdoB

PDS

Lídice da Mata

1 Vaga

Adylson Motta
Aécio de Borba

Secretária: Maria Laura Coutinho
Ramais: 7016 - 7019

Fernando Lyra
Floriceno Paixão

PSB

PDT

PT
PDC
Jonival Lucas
PL
José Carlos Coutinho
PCdoB
Edmilson Valentim
PSB

1 Vaga

Secretária: Tasmãnia Maria de Brito Guerra
Ramais: 6980 - 6977

COMISSÃO DE FINANÇAS
Presidente: Francisco Dornelles - PFL - RJ
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL - RS
Fernando Bezerra Coelho - PMDB
-PE
José Serra - PSDB - SP
Titulares
PMDB
José Freire
Arnaldo Martins
Luiz Alberto Rodrigues
Cid Carvalho
Osmundo Rebouças
Fernando Bezerra Coelho
Roberto Brant
Francisco Sales
Gonzaga Patriota
Sérgio Naya
Irajá Rodrigues
1 Vaga
João Carlos Bacelar

Jesualdo Cavalcanti
José Queiroz
Luiz Marques
Osvaldo Coelho
Pedro Canedo

PSDB
Jorge Hage
Octávio Elísio
Eurico Ribeiro

PFL
Arnaldo Prieto
Benito Gama
Francisco Dornelles
Levy Dias

PDT
Márcia Obilis Viana
Nelson Aguiar

Tadeu França

Sólon Borges dos Reis

Francisco Küster
José Carlos Grecco

Paulo Delgado

Aécio de Borba

Jofran Frejat
José Jorge

PDC
Milton Barbosa

José Serra
PDS

PT

Antônio Ueno
Arnaldo Prieto

Manoel Castro
Mussa Demes
Rita Furtado
PSDB

PTB
Fábio Raunheitti
Osvaldo Sobrinho

1 Vaga

Gumercindo Milhomem

Titulares
PMDB
Afrísio Vieira Lima
José Freire
Agassiz Almeida
José Maranhão
Bete Mendes
Maguito Vilela
Márcia Kubitschek
Celso Dourado
Chagas Neto
Márcio Bra~a
Fausto Fernandes
Mauro Sampaio
Flávio Palmier da Veiga
Renato Bernardi
Rita Camata
Gerson Vilas Boas
Hélio Rosas
Sérgio Spada
Iranildo Pereira
Ubiratan Aguiar
Joaquim Haicke1

Arnold Fioravante
Artenir Werner

Gastone Righi

Benedicto Monteiro
Elias Murad

Presidente: Ubiratan Aguiar - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Celso Dourado - PMDB - BA
Jorge Hage - PSDB - BA
Florestan Fernandes - PT - SP

PFL
i}gripino de Oliveira Lima
Atila Lira
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Eraldo Tinoco
Evaldo Gonçalves

Nelson Seixas
PTB

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO,CULTURA,
ESPORTE E TURISMO

Florestan Fernandes

PFL

Paulo Silva
Robson Marinho

Antur da Távola
Moema São Thiago

PDS

Ademir Andrade

Ney Lopes
Orlando Pacheco
Rita Furtado
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho

Alceni Guerra
Alysson Paulinelli
Ângelo Magalhães
Erico Pegoraro
Lauro Maia
Manoel Castro

1 Vaga

Virgílio Guimarães

Caio Pompeu
Hermes Zaneti

PSB

PFL

Horácio Ferraz
PT

PCdoB
Manuel Domingos

Bosco França
Darcy Deitos
Firmo de Castro
José Costa
Luiz Soyer
Luiz Vianna Neto

PL

Orlando Bezerra
Oscar Corrêa
Ricardo Izar

Felipe Mendes
PDT

j

CêsarMaia

José Fernandes

Snplentes
PMDB
Bonifácio de Andrada
João Agripino
.José Carlos Vasconcelos
Samir Achôa
Bocayuva Cunha
Tidei de Lima
4 Vagas
PFL
Benedicto Monteiro

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
Nyder Barbosa
Fernando Gaspanan
Oswaldo Lima Filho
João Natal
Sérgio Werneck
Iranildo Pereira
4 Vagas
Lúcia Vânia
Milton Reis
PFL
Alceni Guerra
Cleonâncio Fonseca
Gapdi Jamil
José Lins

Orlando Bezerra
Rubem Medina
Sérgio Brito

Alércio Dias
Bnoc Vieira
José Lins
Fnrtado Leite

Leur Lomanto
Mussa Demes
Stélio Dias

Francjsco Küster.
Geraldo Campos
PDS

1 Vaga

PDC
Tarzan de Castro
Secretário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7025 - 7026

COMISSÃO DE

PTB
Valmir Campelo

Leonel Júlio
PT
Vladimir Palmeira
PDC
Miraldo Gomes

Secretária: Maria Julia Rabello de Monra
Ramais: 6955 - 6959

COMISSÁODE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Presidente: Fernando Gasparian PMDB-SP
Vice-Presidentes: Irajá Rodrigues
-PMDB-RS
Benito Gama - PFL - BA
Fernando Santana - peB - BA
Titulares
PMDB
Airton Sandoval
Irajá Rodrigues
Aluízio Campos
José Geraldo
Fernando Gasparian
Maria Lúcia
Firmo de Castro
Mário Lima
Fernando Santana
Nilso Sguarezi
Gerson Marcondes
Ottomar Pinto
Percival Muniz
PFL
Maluly Neto
Simão Sessim
Victor Fontana

Benito Gama
João Alves
José Moura
José Tinoco

Antônio Marangon

Secretária: Állia Felício Tobias
Ramais: 6945 - 6947

COMISSÁODE

MINAS E ENERGIA
Presidente: Octávio Elisio - PSDB - MG
Vice-Presidentes-: Antônio Perosa - PSDB - SP
Máriü Lima - PSDB - BA
Aécio de Borba - PDS - CE
Titulares
PMDB
J;.uiz Alberto Rodrigues
Aloísio Vasconcelos
Domingos Juvenil
Marcos Lima
Eduardo Moreira
Mário Lima
Gabriel Guerreiro
Maurício Pádua
Genésio de Barros
Osvaldo Macêdo
João Resek
Paulo Almada
José Amando
Prisco Viana.
PFL
Alcides Lima
José Santana de
Assis Canuto
Vasconcellos
Ézio Ferreira
José Tinoco
Geovani Borges
Maurício Campos
PSDB
Antonio Perosa
Mauro Campos

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
Aírton Sandoval
Márcia Kubitschek
Bernardo Cabral
Mattos Leão
Bosco França
Maurílio Ferreira Lima
Daso Coimbra
Maurício Fruet
Délio Braz
Melo Freire
Djenal Gonçalves
Naphtali Alves de Souza
Haroldo Sabóia
Ulysses Guimarães
José Ulisses de Oliveira
Leopoldo Bessone
Luiz Soyer
PFL
Oscar Corrêa
Aloysio Chaves
Osvaldo Coelho
Antônio Ueno
Paulo Pimentel
Enoc Vieira
Rubem Medina
Francisco Benjamim
Sarney Filho
Jesus Tajra
Leur Lomanto
PSDB
Artur da Távola
Jaime Santana
Moema São Thiago
Egídis.J Ferreira Lima
PDS

PDT

Octávio Elísio

Victor Faccioni

PTB

José Maurício

Carrel Benevides
Ervin Bonkoski

Marluce Pinto

Benedita da Silva

PDT
Raquel Cândido

Anna Maria Rattes
Dirce Tutu Quadros

Tarzan de Castro

PL

Telmo Kirst
PDT

Chagas Duarte

Sérgio Carvalho
PTB
Valmir Campelo

Marluce Pinto
PT
Paulo Delgado
PDC

Adolfo de Oliveira

José Gomes

PDS
José Luiz Maia

AÍoísio Vasconcelos
Arnaldo Martins
Carlos Benevides
Hilário Braun
Israel Pin.heiro
Maguito Vileia
Aloysio Chaves
Annibal Barcellos
Antônio Ferreira
Eraldo Tinoco

Virgílio Guimarães
PDC

PT
Vladimir Palmeira

Rose de Freitas

João de Deus Antunes
PT

PTB
Leonel Júlio

José Maurício

Amaury Müller
Bocayuva Cunha

PDS
Aécio ge Borba

Mello Reis

Adylson Motta
Francisco Diógenes

PDC
PSDB

Sotero Cunha

Farabulini Júnior

Luiz Gushiken

PDT

José Elias

José Fernandes

Basílio Villani

Victor Faccioni

Márcia Cibilis Viana

PTB

RELAÇÕES EXTERIORES

PDT

PT

Arnold Fioravante

Luiz Salomão

PT

Gerson Peres

Felipe Mendes

PTB

PDS

PDT

José Maria Eymael
José Guedes

Brandão Monteiro
Rose de Freitas

Francisco Diógenes

PDC
PSDB

P,c,vB
Euclides Scalco
Ronaldo Cezar Coelho

PDS

Suplentes
PMDB
Neuto de Conto
Ottomar Pinto
Paulo Roberto
Walmor de Luca
4 Vagas
PFL
Jonas Pinheiro
Ronaro Corrêa
I vaga

PSDB
Jayme Santana
Vírgildásio de Senna
Maria de Lourdes Abadia

PC do B

Eduardo Bonfim

PSB
Domingos Leonelli

Antônio Gaspar
Bete Mendes
Genésio de Barros
Geovah Amarante
Hélio Duque
Hélio Rosas
Jorge Medauar

Suplentes
PMDB
Marcos Lima
Matheus Iensen
Mauro Sampaio
Michel Temer
Raul Belém
Rosário Congro Neto
Jorge Vianna

Santinho Furtado
Theodoro Mendes
3 Vagas

Leopoldo Souza
Luiz Alberto Rodrigues
Rubcm Branquinho

Sigmaringa Seixas
Virgildásio dc Senna

2 Vagas

Sólon Borges dos Reis

José Egreja
Osvaldo Sobrinho
PT

I Vaga

José Genoíno
PDC
Roberto Balestra

Alarico Abib
Álvaro Antônio
França Teixeira

PSB
Abigail Feitosa

Antônio Britto
Bernardo Cabral.
Celso Dourado
Dalton Canabrava
Anníbal Barcellos
Arolde de Oliveira
Júlio Campos
Lúcia Braga
Maurício Campos
Osmar Leitão

Suplentes
PMDB
Ivo Mainardi
Márcio Braga
Mattos Leão
Tidei de Lima
13 Vagas
PFL
Paulo Marques
Rubem Medina
Saulo Coelho
Simão Scssim
t Vaga
Octávio Elísio
Vicente Bago
PDS

Marcos Formiga
PCdo B

Adylson Motta
Gerson Peres

Osvaldo Bender

Aldo Arantes

PDi

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
Elias Murad - PTB - MG
Arnaldo Faria de Sá - PJ - SP
Titulares
PMDB
Júlio Costamilan
Mauro Sampaio
Messias Soares
Moisés Avelino
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Ruy Nedel
Uldurico Pinto
Vingt Rosado
2 Vagas
PFL
José Queiroz
Lauro Maia
Orlando Pacheco
Pedro Canedo
Sandra Cavalcanti

Alceni Guerra
Erico Pegoraro
Eunice Michiles
Gandi Jamil
Jesualdo Cavalcanti
Jofran Frejat
PSDB

Jorge Ucqued
Maria de Lourdes Abadia

Carlos Mosconi
Célio de Castro

Carlos Virgílio

PT
PDC

1 Vaga

PL
Oswaldo Almeida
PC do B
Manuel Domingos
PSB
Francisco Rolim
Secretária: Maria Inêz 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
Titulares
Mário de Oliveira
Naphtali Alves de Souza
Paulo Zarzur
Theodoro Mendes
Wagner Lago
1 Vaga

Aloysio Teixeira
Aristides Cunha
Carlos Vinagre
Hélio Rosas
João Natal
José Freire
Leopoldo Bessone

Mussa Demes
Sadie Hauache.
2 Vagas

Humberto Souto
Jalles Fontoura
Luiz Marques

Nelson Seixas

Elias Murad
Joaquim Sucena

PSDB
Francisco Küster
Geraldo Campos

PTB
Roberto Jefferson

Geraldo Alckmin Filho
1 Vaga
PDS

Aécio de Borba

Jorge Arbage
PDT

Chagas Duarte

1 Vaga

PTB

Lurdinha Savignon
PDC
1 Vaga
Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
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
Tilulares
PMDB
Jorge Uequed
Alexandre Puzyna
Jones Santos Neves
Antero de Barros
Antônio Mariz
José da Conceição
Edmílson Valentim
José Tavares
Francisco Amaral
Júlio Costamilan
Geraldo Fleming
1 Vaga
Haroldo Sabóia
PFL
Humberto Souto
Osmar Leitão
Lúcia Braga
Victor Trovão
Lúcio Alcântara
I Vaga
Narciso Mendes
PSDB
Célio de Castro
Nelton Friedrich
Geraldo Campos
PDS
Myriam Portella
Mello Reis

PDT
Lysâneas Maciel

Carlos Alberto Caó
PTB

Artenir Werner

Nosser Almeida

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 Pontc

Paulo Silva
PDS

Roberto Augusto

PT

PMDB

PDT
Chico Humberto
FIoriceno Paixão

Célio de Castro

PFL

PDS
Antonio Salim Curiati
AryValadão

Adhemar de Barros Filho
2 Vagas
PTB
Leonel Júlio
Farabulini Júnior
João de Deus Antunes
Paulo Paim
1 Vaga

Antônio Deno
Átila Lira
Eraldo Tinoco

PDC
Suplentes
PMDB
Osvaldo Macêdo
Renato Vianna
8 Vagas
PFL
Iberê Ferreira
Jofran Frejat
Ricardo Fiuza
PSDB 1 Vaga

Fábio Raunheitti

PSDB

Anna Maria Rattes
Geraldo Alckmin Filho

PL

Jairo Carneiro

Edmilson Valentim

PTB

Alarico Abib
Arnaldo Faria de Sá
DjenalUonçalves
Doreto Campanari
Eduardo Moreira
Francisco Amaral
Genésio Bernardino
Ivo Lech
Jorge Uequed
José Viana

Irma Passoni
PCdo B

Cunha Bueno
PDT

Sólon Borges dos Reis
PT

José Carlos Coutinho

PDS

Doutel de Andrade

PTB

PL

PSDB

Artenir Werner
Ary Valadão

Miro Teixeira

Floriceno Paixão
Feres Nader

Miraldo Gomes
Messias Góis
Ney Lopes
Paes Landim
Ricardo Izar
I Vaga

Hermes Zaneti
Maria de Lourdes Abadia

PDT
João Paulo

PDC

PFL
Arnaldo Prieto
Airton Cordeiro
Eraldo Tinoco
Fausto Rocha
José Camargo
Levy Dias

PT
Benedita da Silva

PFL
Átila Lira
Enoc Vieira
Eunice Michiles

Ricardo Fiuza
Waldeck Ornélas
2 Vagas

PSDB
Antoniocarlos Mendes
Thame
Edmundo Galdino
PDS
Ary Valadão
Tadeu França

José Maurício

Osvaldo Sobrinho

Carrel Benevides
Benedita da Silva
JRiro Carneiro

João Paulo

Reunião: 4" e 5's feiras
Secretário: Agassis Nylandeir Brito
Ramais: 6989 - 6990

COMISSÕES MISTAS

Titulares
PMDB
Max Rosenmann
Paulo Roberto
Paulo Mincarone
Roberto Vital
Rubem Branquinho
Sérgio Werneck
1 Vaga

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

Presidente: Deputado Cid Carvalho - PMDB - MA
Vice- Presidente: Deputado César Maia - PDT RJ
Titulares
Senadores
João Calmon
Leopoldo Peres
Mendes Canale
Ronaldo Aragão
Ruy Bacelar
Severo Gomes
Vago

Alziro Gomes
Luiz Marques
José Santana de Vasconcellos Simão Sessim
Júlio Campos
Stélio Dias
Lael Varella
PSDB
Mauro Campos
PDS

José Fernandes

João Lobo
Lourival Batista

PTB
Mendes Botelho
PT
Ernesto Gradella
PDC

PSDB

Gidel Dantas
Suplentes
PMDB
José Geraldo
José Ulisses de Oliveira
Luiz Leal
Naphtali Alves de Souza
Roberto Brant
Rospide Netto

Chagas Rodrigues
José Richa

João Castelo

José Serra
Maria de Lourdes Abadia
Saulo Queiroz
Ziza Valadares
PDS
Darcy Pozza
Felipe Mendes
Jorge Arbage

PTB
PFL

Airton Cordeiro
Costa Ferreira
Ézio Ferreira.
Geovani Borges

Manoel Castro
Maurício Campos
Saulo Coelho

Louremberg Nunes Rocha Fábio Raunheitti
Féres Nader

PDT

José Luiz Maia

PTB
Carrel Benevides
PDT
Artur Lima Cavalcanti

PT
João Paulo
PDC
Mauro Borges
Secretária: Hilda de Sena C. Wiederhecker
Ramais: 6938 - 6939

2 - COMISSÃO MISTA DESTINADA A
PROMOVER EXAME ANALÍTICO E PERICIAL DOS ATOS E FATOS GERADORES DO ENDIVIDAMENTO EXTERNO
BRASILEIRO (ART. 26 DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ.
RIAS).
Composição

Presidente: Deputado Waldeck Ornelas (PFL)
Vice-Presidente: Deputado Hermes Zaneti (PSDB)
Relator: Senador Severo Gomes (PMDB)

PMDB
Senadores

Deputados

Severo Gomes
José Fogaça
Nelson Wedekin
Wilson Martins
Jutahy Magalhães

Fernando Gasparian
Irajá Rodrigues
Oswaldo Lima Filho
Raimundo Bezerra
Roberto Brandt
PFL

Odacir Soares
Hugo Napoleão

Sigmaringa Seixas

Pompeu de Souza

Hermes Zanetti
PDS

Jarbas Passarinho

César Maia
Luiz Salomão

Irma Passoni
Virgilio Guimarães

Nelson Sabrá
Waldeck Ornelas

PSDB

Felipe Mendes

PDT
Luiz Salomão

PTB

PT

PSDB
José Carlos Grecco
Saulo Queiroz

Antônio Ferreira
Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Francisco Dornelles
João Alves
José Jorge
Levy Dias
Osvaldo Coeiho
Paes Landim
Simão Sessim

Anna Maria Rattes

PDS

Deputados
Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Arneiro
Genebaldo Correia
Israel Pinheiro
João Agripino
João Carlos Bacelar
José Carlos Vaconcellos
José Maranhão
Manoel Moreira
Marcos Queiroz
Mauro Sampaio
Max Rosenmann
Nilson Gibson
Nyder Barbosa
Rospide Neto
Santinho Furtado
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago

Ézio Ferreira
José Camarl(o
Luis Marques
Sergio Brito

PSDB
Pompeu de Souza

PMDB

PFL.

Jorge Arbage

Brandão Monteiro

Odacir Soares

Composição

'PFL

PDT

Haroldo Sabóia
Irajá Rodrigues
Lélio Souza
Luiz Vianna Neto
Raul Belém
Renato Vianna
PFL

1.

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Presidente: Darcy Pozza - PDS - RS
Vice-Presidente: Jorge Arbagc - PDS - PA
Sérgio Werneck - PMDB ~ MG
José Santana de Vasconcelos - PFL
-MG

Roberto Balestra
PL
José Luiz de Sá
PSB
Abigail Feitosa
PCdoB
Manuel Domingos
Suplentes
PMDB

Meira Filho
Nelson Wedekin

Secretária: lole Lazzarini
Ramais: 7005 -7006

PDC
Jayme Paliarin (PTB)

Arnaldo Moraes
Chagas Neto
Del Bosco Amaral
Eliel Rodrigues
Ernani Boldrim
Gustavo de Faria
lturival Nascimento

Marluce Pinto

PDC

PT

Joaquim Sucena

1 Vaga

PT

PTB
João de Deus Antunes

Darcy Pozza

Moisés Abrão

PTB

PDT
Sérgio Carvalho

Antônio Perosa
Lézio Sathler

Telmo Kirst

Felipe Mendes
PDT

Arnold Fioravante

Alexandre Puzyna
Carlos Benevides
Dalton Canabrava
Denisar Arneiro
Mário Martins
Mauro Miranda

PDC

PDS
Saulo Queiroz

Carlos Alberto

Gastone Righi

Itamar Franco (sem partido)

COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITORIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSI.
ÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ-

3-

RIAS).
Composição

EDIÇÃO DE HOJE; 152 PÁGINAS

MEMBROS DO CONGRESSO

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO

Senadores
Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Guedes
Renato Bernardi

Almir Laversveiler

José Carlos Mello

Cesar Vieira dc Rezende

Pedro José Xavier
Mattoso

Charles Curt Mucller
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