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sabe que, mais talvez do _que os outros EstlldQ.!>_ do Brasil,

o Piauí precisa muito desses recursos.
O Piauf foí, ta1ve:z, o mais- atingido, nesses últimos
tempos, por catãstrofes que acabaram com a s'ua infraestrutura. E o Piauí pri:clsa se valer de todos os recursos
possíveis, ao alcance do Go_verno do Estado, para que
ele consiga retomar a sua fraca infra..estrutura, o seu de-senvolvimento e o seu bcmt-e:;tar social.
E o Governador Alberto Silva foi muito justo e quero
parabenizã-lo pela grandeza, pela elevação do espírito
que S. Ex• teve no momento, superando o seu convencimento próprio, talvez, seus interesses próprios prejudicados com esse empréstimo e, com a sua concordância em
votar, principalmente, para resolver um problema do
restante dos Estados e das cidad~ brasileiras, em concordar, nesse momento, em que esses processos tenham
seguimento c sejam votados __ncsta última sessão.
Então, Sr. Senadores, eram só estas palavras que eu
queria pronunciar. Acho que todos n& estamos felizes c;
o Brasil inteiro ganha c o Piauí, mais Uma vez, não serâ
prejudicado.
Muito obrigado (Muito_ bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE(Marcoodes Gadelha)- Sobre

a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19 Secrctário.

Sábado 29 2413

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

-

- --

São lidos_os seguintes.

REQUERIMENTO
N• 250, de 1985
Requeremos urgência. nos termos do art. 371, b, do
Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado "'
164-, de 1985, que declara de utilidade p6blica o Instituto
Internacional de Cultura.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1985. - Odacir
Soares- Hélio Gueiros- José Uns.

REQUERIMENTO
N• 251, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado
n' 3/85-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal
a contratar operação de 'crédito no valor de 161.210
ORTN junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1985. -Humberto Lucena - José Lins - Odacir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia,
nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimentos que serão ~dos pelo Sr.
I '-Secretârio.
São lidos e aprovados

o~ :seguintes

REQUERIMENTO
N• 252, de 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribWção de avulsos
para o proJeto de ResQlução n"' 66, de 1985, que autoriza
a Prefeilir.rã-Municipal de Campo Grande (MS) a elevar
em Cr$ 3.704.669.206 (três bilhões, setecentos e quatro
milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e seis
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada a fim de
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. _
Saladas Sessões, em 2~ de junho de 1985. -José Lins.

REQUERIMENTO
N• 253, de 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de insterstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolyç_ãQ n"' 67, de 1985, que auto·
riza o Estado do Rio de Janeiro (1. _elevar em CrS
67.000.000310 (sesse-nta- e Sete bilhões e trezentos e dez
cruzeiros) o inontante de sua dívida COn~>olid.ada a fim de__
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das sêssões, em 28 de junho de 1985. -José Lins.

REQUERIMENTO
N• 254, de 1985

REQUERIMENTO
N• 260, de 1985

Nos termos do art. 313_ do_Regimento Interno, requei"ro dispensa-de-insterstfcio e prévia ~istribuiçã.? de avulsos para o projeto 68/85, que autonza a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno (RO) a elevar em C~$
3.976.401.000 (frês bilhões, novecentos e setenta e SelS
milhões, quatroCentos e um mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
_
Saladas Sessões, em 28 dejunhode 1985. -José Lins.

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e préVia aistribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n"' 74, de 1985, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Pancas (ES) a contrair dívida
consolidada interna no valor de Cr$ 159.089".613 (cento e
cinqaenta e nove milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e
treze cruzeiros), a fim de que figure na Ordem do Dia da
sesSãõ seguinte.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985.- José Lins.

REQUERIMENTO
N• 255, de 1985

REQUERIMENTO
N• 261, de 1985

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeirO dispC:nsa- de instcrstfcio e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n• 69, de 1985, que autoriza á- Prefeítura' M-unicipal de Arari (MA) a elevar em
oitenta e oito riiilhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e setenta c um cruzeiros o montante de sua dfvida consolidada, a fim de que -figure na Ordem do Q.ia da
sessão Sqt~Jinte.
Sala das sessões, em 28 de junho de 1985. José Lins'

REQUERIMENTO
N• 256, de 1985

Nos te~os-do ar_t. 313_do Reg_imento Interno, requeiM
ro dispensa de íntcrstfCio e préviã distribuição de avulsos
para o Projeto de Res<?lução n' 75, de 1985, que autoriza
a Prefeitura- Municipal de Nobres (MT), a elevar em Cr$
1.327.244.778 (um billtão, trezeJltos e vinte e sete milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e setecentos se_tenta C: oito cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala d{l_s S~:S_sões, 28 de junho de !985. -José Lins.

e

REQUERIMENTO
- --- N• 262, de 1985

Nos termoS do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de insterstfcio e prévia distribuição de avulsos para o PrOjetO d~ ~esol_ução n>~ 70, de 1985, qUe autoriza o Governo do Estado de São Paulo a promover arelocalização do empreendimento a ser custeado pela operação de crêdito objeto da Resolução Sen_ato_rial n"' 34_3,
de 30 de setembro de 1983, a fim de que figure na Ordem
do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1985. -José Lins.

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n' 76, de 1985, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Vitória (ES) a contratar operação de crédito no valor_ de Cr$ 2.813.261.080 (dois bilhões, oitocentos e treze milhões, duzentos e sessenta e
um mil_ e oitenta cruzeiros), a fim de que figure na Ordem
do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões. 28 de junho de 1985.- José Lins.

REQUERIMENTO
N• 257, de 1985

REQUERIMENTO
N• 263, de 1985

NoH~_Ollº-S..do_ar_t,_3J3 d_o Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n' 71, de 1985, que autoriza
o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$
1.144.701.308 (hum bilhão, cento e quarenta e quatro
milhões, setecentos e um mil, trezentos e oito cruzeiros)
o montan~~ de ~ua d_ívida consolidada, a fim de que figure na Otáeln -do Dia da sessão seguinte.

Sa1i-das SessõeS, 28 dC-.íurihO de 1985--:- -Josê Lins.

REQUERIMENTO
N• 258, de 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e préVia" distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n9 72, de 1985, que autoriza
o Governo do Estado _da __Bahia a elevar _em Cr$
752.098.032 (setecentos e cinqaenta e dois milhões, noventa e oito mil e trinta e dois cruzeiros) o montante de
sua divida consolidada, a fim de que figure na Otdem do
Dia da sessão seguin-te.

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de irit:erstrcío ePrévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Lei do Senado ""' 4, de 1985, que modifica o artigo 27 e seus 9arágrafos da Lei ""' 2.004, de 3 de
outubro d_e 1953, alte':'ada pela Lei n' 3.257, de 2 de setembro de 1957, que "dispõe sobre a Política Nacional
do P~tfóieo c;_ d_efin"C as atribuições do CoD.selho NãcioM
nal dC PetrótCO~- institui a Sociedade por AçõeS Petróleo
Brasileiro SoCiedade Anônima e dá outras providências", a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985.- Nelson CarM
neiro.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- A pro·
vades os requerimentos,_ as matérias a que se referem figu~ar~o na Ordem do Dia dã sessão seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Passa-se
à

ORDEM DO DIA

Sala das Sessões, 28 de junho de 1985. -José Lins.

REQUERIMENTO
N• 259,de 1985
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Resolução n"' 73, de 1985, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Jundiai (SP) a elevar em dois
bilhões, cento e três milhões, quatrocentos e noventa e
-sete mil, duzentos e_setc~ta e cinco cruzeiros, o montante
de sua dívida consÕlidadS:, a fim de que figura na Ordem
dO Dia da sessão "Seguirite.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1985.

~José

Lins.

A Presidência determina a retirada da pauta das ma·
térias constantes dos itens_l4 e_ 15.
Passa-se ao
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
n"' 20, -de 198_5 (n' 4.984/85, na Casa de origeml'f de iniciativa do Senhor Presidente da República, que disciplina a ação civil pública de responsaf?ilídade por danos causados ao meio ambiente. ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 1ur:_ístico e paisagístico, assim
Câ~a

2414

Sábado 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

como a qualquer outro interesse_difuso,e dâ outras
providências, tendo
Parecer Favorável, sob n"' 322, de 1985, da Comissão
-de Constituiçio e Justiça.
A matêria foi incluída na Ordem do Dia, em virr,ude
de. dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)

O Sr. OctáYio Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra, para discutir.

O SR. PRESIDENT_E~lM-ªJ'CO!J.~d~e~ Ga~elha)- Concedo a palavra ao nobre Senador OctãviO-CardOsO, pãfa
discutir.
O SR. OCfÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para_clis·
cutir.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
· O Senado Federal está em vias de aprovar projeto de
lei do maior significado Social. Diria que ê um projeto revolucionário e que, se convertido em lei e bem aplicad(),
será capaz de operar transformações em nossa socieda~
1
de.. Refiro-me ao projetõ que disciplina a ação civil
püblica de responsabilidade por danos causados ao meio
:imbiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artís~
tico, -estético, históriC(), -·tuffstico é paiságfstico,- asSi:Ói
como a qualquer outro interesse difuso._Sabe~se que _no
campo penal o Ministério Público tem a iniciativa para
promover a ação pública. Alguém responde a processo,
por denúncia do Promotor, porque feriu ou matou ou~_
trem; porque assaltou ou cometeu estelionato etc.~Quem.
lesa bens que a sociedade tutela, como a integridade física, a vida ou o patrimônio, responde a ação ·penal.
Pois a ação civi1 pública, que o projeto recémaprovado disciplina, -dã ao Ministério Público poderes
para iniciar a ação civil pública para responsabilizar
quem provoque danos ao meio ambiente, ao consumi_dor, a bens e direitos de valor artfstico e outros que espe-

cifica.
Sem prejuízo do principio ·de que _o tit4lat_ perfeitamente identificado de Q.ireitoS subjetivos é quem tem legitimidade -prOcessU.ãl para defender os seus direitos em
Jurzo, o projeto estende essa legitimidade a entidades representativas da sociedade, quando lesiona-dos foretrflhteresses não individuàlizados.
Assim o prOjeto diSpõe que tanto o Ministéfio Pú~lico
como as associações legitimadas e o_Poder Público poderão propor a ação de responsabilidade por danos àqueles
interesses, ação que terã por objeto condenação a indenização em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. É de ressaltar-se também a criação de
um fundo ao qual reverterão as indenizações nos casOs
de conden9-ção em dinheiro, destinando-se seus. recursos
à reconstituição dos bens lesados.
A idéia dessa ação resultou de estudo de professores
paulistas, discutido com advogados e magistrados e_,_ posteriormente, objeto de debates no tq Congresso Nacion-al
de Direito Processual Civil, realizado em Porto Alegre, _
em julho de 1983, e no XI Seniin-ãrio Jurfdico dos Grti:·
pos de Estudos do Ministério ~(lbli_co d'!_ Estado de São Paulo, que teve lugar em São Lourenço, MO, em de~
zembro de 1983.
Diz a exposição de motivos do Ministro Ibrahim AbiAckel (o projeto foítiic-aminlütdo no Governo passado)
que a iniciativa
..... tomou em consideração a experiência do di~
reito norte-americano, que na Regra n'õ' 23 da_ ~'Fe
deral Rules o f Ctvil Procedure", conferi~leiitl
mação às associações com·represenlatividade para
defenderem, em juízo, 9s interesses difusos. As-class
actions têm dado excelentes resultados nos-EstadOs.
Unidos, molivo pelo qual se entendeu deva ser _!_tpr_f
cada a experiência no Brasil.

.,.._,,..-
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sejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Mi-nistério -Público para as prOvidências cabíveis.
Art. 89 Para instruir a inicial, o interessado poderã
requerer às autoridades competentes as certidões e in for~
mações que_julgar necessãrias, a serem fornecidas no
prazo de 15 (quinze) dias,
§ l'õ' O Ministério Público poderá instaurar, sob sua
presidência, irtquêrito civil, ou requisitar, de qualquer
organiSmo- pllblico ou particular, certidões, informações,
eJtames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não
poderã ser inferior a 10 (dez) dias úteis.
§ 2'õ' Somente nos casos em que a lei impuser sigilo,
poderá Ser flegáda certidão ou informação, hipótese em
O SJl.!'RESIDENTE (Marcondes Gadelha) -~Em
que a ação poderá ser proposta desacompanhada daque--võtaçãó O projeto.
les documentos, cabendo ao juiz requisitã-los.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Art. 9q Se 0- órgão do Ministério Público, esgotadas
sentados. (f'ausa,)
todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civíl, promoverá o
Aprovado.
arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças
•O projeto irâ _à__ sanção.
informativas, fazendo-o fundamentadamente.
-~ o- seguinte o,_Projéto ap_rovado:.
-§ l'õ' Os autosao--irrquêtito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se in~
correr em falta grave, no _prazo de 3 (três) dias, ao Conse~
lho Superior do Ministério Público.
PROJETO DE LEI DA CÁMAR~A
§ 2q A tê que, em sessão do_ Conselho Superior do
Nq 20, de 1985
M iriistério Público, seja homologada ou rt;jeitada a pro~
(N9 4.984/85, na Casa de orig<!tn)
moção de arquivamento, poderão as associações legitiDE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA
madas apres..:ntar razões escritas ou documentos, que se~REPÚBLICA
rão juntados aos autos do _inquérito ou anexados às
Di~plina a ação eivil pública de responsabilidade
peças de informação.
po~-danos causados ao meio ambientt 1 ao consumi§ 39 A promoção de arquivamento será submetida à
dor, a bens e direitos -de vã.IOr artístico, estêtlco, his-exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério
tórico, turístico e_paisagístico, assim como a qualquer
Público, conforme dispuser o seu Regimento.
outro interesse difuso, e dá outras providências:
§ 49 D6ixando o Cõnselho Superior de homologar a
p-romoção de arquivamento, designará, desde logo, ouO -congresso Nacionai decreta:
tro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da
Art. l'õ' .Regem~se pelas disposiÇões <lesta lei, sem
ação.
pr~jU.fzo 'da ação popular, as ações de responsabilidade
Art, 10. Constitui crime, punido com pena de reclu~
por danos causados:
são de 1 (um) a T{três) anos, mais multa de 10 (dez) a.
I --ao meio ambiente;
1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacioli - ao consumidor;
nal- ORTNs, a recusa, o retardamento ou a omissão
IH - a bens e direitos de valor actistico, estético, hisde dados técnicos indispensáveis à propositura da ação
tórico, turístico e pais-agístico;
civil, quã"OdO reQuiSitados pelo Ministêrio P_úb!ico.
-- IV- a qualquer outro interesse difuso.
AfL 11. Na_a,ção que tenha por objeto o cumpriArt.
As ações previstas nesta lei serão propostas
mento de obrigação de fazer ou não fazer, o juíi -deterffiino foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terâ
nará o cumprimento da prestação da atividade devida ou
competência funcional para processar e julgar a causa.
a cessação da atividade nociva. sob pena de execu~âo e!iArt. ~q t\ a&.à-9- civil poderá ter poT objeto a__condepecífíca:ou-de cõmiSsâo de multa diária, se esta for sufinaÇãó ei:b. "diíiheiro Ou cumprim-ento de obrigaçãO deTaciente oU compatível, independentemente de requerizer"-ou nãóláter.- mento do autor,
-Art. -49 Poderá ser ajuizada ação cautelar para os
Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar,
fins desta lei, objetivando, incluSive,_ evitar o dano _a._o.
com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a
meio ambiente. ao consumidor. aos bens e direitos devaagravo.
lor art~stico, estético, histórico, turístico e paisagfstico,
§ l'õ' A requerimento de pessoa jurídie:a de direito_
ou a qualquer outro interesse difuso.
público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à
Art. 59 A ação principal e a cautelar poderão ser
saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presi~
proposta pelo MinistériO "Público, pela União, pelos Esdente da Tribunal a que competir o conhecimento do
tados e Municípios. Poderão também ser propostas por
respectivo recurso suspender a execu_ção da liminar, em
-autarquia, empresa pública, fundação, socí~dade de eco_-decisão fundamentada, da qua( caberá agravo para uma
nomla mista: ou pór-assoeiaÇão que:
_
.. _
das turmas julgadora~. no prazo de 5 (cinco) dias a partír
I -esteja constituída hã pelos menos um ano, nos terda publicação .do ato.
mos da ld cjvil;
2Y- A inulta cominada liminarrri.ente só será exigida
11- inclua, entre suas_ finalidades instituciOnais, a
do réu após o trânsito em julgas:)o_ da decisão favorável
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimô~
ao autor, mas será devida desde _o dia .~rn que_se h<Wver
nio artístiç,o, estético, histórico, turístico e_ paisagístico,
configurado o descumprimento.
o~ a qual(juer outro -iilteresse __ _difuso, _
_
Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a inde§ 19 O Ministério Público, se não intervier no pro--nização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido
cessO- como ~parte, átuarã obrigatoríãmente como fiscal
da lei.
por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de
que )Jarticiparão necessariamente o Ministerio Público e
§ 29 Fica facultado ao Poder Público e a outras asso~
representantes da comunidade, sendo seus recursos desciações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se
tinados à reconstitui~ão dos ben_s lesaQos,
como H!isco_~sortes de qualquer das partes.
§ J'õ' Em caso de desistência Ou abandono--aa ação
- Parâ.grafÕ Único. -Eilquarito o fundo não for regulapor associação legitimada, o M inistéfio Público asSumi~::- mentado, o dinheiro ficará depositado tm estabeleci~
rá. a titularidade ativa.
men-fo Oficial de crécdito, em conta com C()rreção monetária.
A.rt. 6'1_ Qualquer pessoa poderá e o servidor público
deverá provocar a iniciativa do Ministério Público,
~rt. 14. O juiz poderâ conferir efeito suspensivo aos
ministrando~lhe informações sohre_ fatos que constituam
recursos, para eVitar dado irreparável à parte.
_objeto de ação civil e indicando-lhe O!> elementos de con"
Arf. 1_5. Decorrido5 150 (sessenta) di~s do trânsito
_vicção.
em jul~ado da sentença condenatória, sem que a assoArt~ _7~ , Se, no e~~rdcio de suas funçõ~s. os Jufz'es ~
-·ciação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o
Tribunais tiverem conhecimento de fatps qUe Po1>s::im c-riMinistério ·?úbüco.
Essas entidades são, ao lado do Poder Público,
que obviamente tem legitimidade para defender interesses coletivos, as associações que incluam entre
suas finalidades, a proteção ao meio ambiente, ao
consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico-~ hfrístico e paisagístico, ou a qualquer outro
interesse difuso.
Em priitCíPio; tanto ·a Ministério Púbtico como
· ãif -aSSóCiaÇõés legitimadas e o Poder Público poderão propor a ação de responsabilidade por danos _àqueles interesses."
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Art. 16.

lhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta
e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n"'s 293 e 294, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munlcipios, favoráveL

A sentença civil farã coisa julgada erga om-

nes, exceto se· a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado
poderã íiltentar outra ação com idêntico fundamento,
valendo-se de nova prova.
Art. 17, O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorârios advocatfcios arbitrados na conformidade do§ 411 do art. 20 da Lei n' 5.869, de li de janeiro de 1973- Código do Processo Civil, quando reconhecer que a pretensão ê manifestadamente infundada.
Parãgrafo único. Em caso de litigância de mâ fé, a
associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.
__
_ __
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverâ
adiamento de custas, emolumentos, honorários periciais
e quaisquer outras despesas.
Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta
lei, o Código do Processo Civil, aprovado pela Lei n"'
5.869, de ll de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições.
Art. 20. O fundo de que trata o art. 13_desta lei será
regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário:

Em discussã~ (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-0 projeto irá à Comissão de Redação.

O SR. PRESI_DENTE (Marcondes Gadelha)- Item

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

Em

discussão' o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto "irá à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Item

sões:-

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Item

4:
Discussão, em turno único; do Projeto de Resolução n"' 56, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como Colfi;l~são de seu Parecer n'1 292,
de 1985), que autoriza a Prefeitura M unicíp3l de J acareí (SP) a elevar em Cr$ 5.301.868.000 (cinco bi-

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavara, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissã9 d~ Red_ação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)

___ ;::-_De Constltuiçio e Justi~,_ pela constitucionalidade e j~ridicidade; e
- De Municipios, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
---Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
-Aprovado.
O_ projeto irâ à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Item
1:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n11 59, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n'1 301, de
1985), que agtoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP) a elevar em Cr$ 7.952.802.000 (sete
bilhões, novecentos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n'1s 302 e 3_03,de 1~85, das Comissões:
-De Constituição 'e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade; e
-De Municipios, favorável.

-lt...r

9:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 61, de 1985 (apresentado pela Comissão. de
Economia como conclusão de seu Parecer n'1 307, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA) a elevar em CrS
1.947.932.813 (hum bilhão, novecentos e quarenta e
sete milhões, novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e treze cruzeiros). tendo
Pareceres, sob n'i'S 308 e 309, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municipios, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Item
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n,.. 58, de 1985 (apresentado pela ComisSão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 298, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Vinhedo (SP), a elevar em ÇrS 7.146.968.000 (sete bilhões, ~to e q)Ja~nta e seis milQões, novecentos e
sessenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua
díVida consolidada, tendo
- - Pareceres, sob n"'s 295f e 300, de 1985, das COmis-

Item

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'f 60, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 304, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mambai (GO) a elevar em CrS 33.221.139,25 (trinta e três
milhões, duzentos e vinte e um mil, cento e trinta e
nove cruzeiros e vinte e cinco centavos) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n'1s 305 e 306, de 1985, das Comissões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-De Municípios, favorável.

6:

3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 55, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão d~ sçu PaJ'(:cçr nt 290, de
1985) que autoriza O Estado do Rio d!!' Janeiro a elevar em CrS 65.956.369.973 (ses&.enta e cinco bilhões,
novecentos e cinqüenta e seis milhões, trezentos e
sessenta e nove mil e novecentos e setenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Parecer, sob n9 291, de 1985, da Comissão
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

8:

_O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Item
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 57, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conc1usão de seu Parecer n'1 295, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos (SP) a elevar em CrS
7.146.800.000 (sete bilhões, cento e quarenta e seis
milhões e oitocentos mil cruzeiros), o montante de
suã dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n9s 296 e 297, de 1985, das Comissões:
-De Constituição e Justiça, ·pela constitucionalidade e juridicidade; e
-De Municípios, favorável.
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Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
Os_ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.

5:

2:
Discussão, em tu-rno único, do Projeto de Resolução n'1 54, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão de seu Parecer n'1 288, de
1985), que autoriza o Governo do Estado do_Plau_í__ a
realizar operação de empréstimo externo no valor
de USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares
norte-americanos), tendo
Parecer, sob n9 289, de 1985, da Comissão
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

Sábado 29

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em __votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
_Aprovado.
O projeto irâ à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Item

10:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 62, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como cons:tusão de seu Parecer n9 310, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Indaiatuba (SP) a elevar em CrS 5.301.868.000 (cinco
bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
Pareceres, sob n9s 311 e 312, de 1985, das Comissões:
-de Cobstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorâvel.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. TPallsil.)
Aprovado.
O projeto irâ à Comissão de Redação.
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)-- Item
11:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 63, de 1_985 (apresentado pela Comissão de

Economia como conclusão de seu.Pare.ç~r n~' 313, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jundiaí (SP} a elevar em CrS 10.720.200,0QO (de:i!: bi-

lhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua díVida consolidada, tendo
Pareceres, sob n<~s 314 e 315, de 1985, das Comíssões:

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade
-de Municípios, favoráveL

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pernianecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESID_ENTE (Marcondes Gadelha) - llem
12:

Discussão, em turno ún[co, do Projeto de R~so
lução nl' 64, de 1985 (apresentado pela ComissãO de
Economia como conc!JJsão Qe seu Parecer n" 3I6, de
1985), que autoriza a Prefeitura Mul).icipal d~ B~a-_
gança Paulista (SP) a elevar em Cr$ 14.659.236.000
(quatorze bilhõe_s, seiscentos e cinqüenta e noVe milhões, duzentos e trinta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
~
Pareceres, sob n~>s 317 e 318, de !985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciçill.de; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Aprovado.
Em votação.
Os Srs. Senadore:s que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto írá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)

~

Item

13:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 65, de 1985 (apresentado pela Comissão d~
Economia como conclusão de seu Parecern'l' 319, de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de LImeira (SP) a elevar em Cr$ 7 .952.802.0<Xr (seü:'bi_lhões, novecentos e cinqilenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres; sob n9s 320 e 321, de 1985, das Comissões:
_
-de Constituição e Justiça, pf:la constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Aprovado.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado
O projeto irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Ga<leJha)- Esgo·
tada a Ordem do Dia, passa-se à apreciação_do Requerimento n11 250, de 1985, lido no Expediente, de urgência
para o Projeto de Lei do Senado n11 164/85.
Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (P<!usa.}
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
DiscUssão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n11 164, de 1985, de autoria do Senador
Nelson Carneir-O, qtiC-" declara de utilidade pública o
Instituto Internacional de Cultura (dependendo de
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e
de Educação e Cultura).
Solicüo aq nobre ,$~nador Octávio Card_oso, o parecer
da Comissão de Constituição e J~stiça.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para pro·
ferir parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: de autoria do nobre .Senador Nc:;lson. Çarne.i_ro, q projeto sob
nosso exame declara de utilidade pública o Instituto Internacional de Cultura, com sede em Campos, no Estado
do Rio de Janeiro.
- Preliminarmente, a matéria atende aos pressupostos
contidos no art. 180 e seu parágrafo único da Constituiçãõ, que considera o amparo à cultura dever do Estado, pondo sob a proteção do Poder Pllblico os documentoS, abraSe tocais de valor histórico ou artístico, monumentos, paisagens naturais e jazidas arqueológicas.
Alêm de constitucional, a proposição se insere, perfeitamente, na sistemãt1ca jurídica, tahto mais quanto consentânea com a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935, continente das regras pelas quais são as sociedades declaradas
-de utilidade pública, havendo precedentes de iniciativa
congressual sobre ã niatériã.
-·
Finalmente, o projeto se adequa perfeitamente à técnica legislativa.
Quanto ao mérito, tratando-se de instituição fundada
por ilustres membros da Associação Brásileira de Letras,
para promover o estudo de assuntos brasileiros_na área
das ciências humanas e da atividade cultural, cometimento que cumpre com assinalada competência e assiduidade, merece os beneficios da declaração de utilidade
pública.
Assim, constitucional, jurídico e fiel à têcnica legislativa, de incontestâvel valia, somos favoráveis a que o projeto prossiga a sua tramitação, ouvidas as comissões de
mérito.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Oparecét-da Comissão__de Consti~uição e Justiça conclui pela
constitucionalidade e juridicida,de do Pro]eto.

b SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Con~do
a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir
o parecer da Comissão de Educação e Cultura.

b 'SR.JORGi( KALOME:"(PDS.,.. AC. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadoies: visa o ilustre
Senador Nelson Cai"neirõ, com. o presente Projeto, declarar de utilida.de pública o IftStituto Internacional de Cultura, fund"ado, em 111 de novembro de 1978, na cidade de
Campós, no Estado do Rio de Janeiro, por uma plêiade
de destacados membros da Academia Brasileira de Letras, funcionando no Solar da Baronesa, daquela cidade
fluminense, com a finalidade de promover o estudo de
assuntos brasileiros, principalmente na área das ciências
humãflas.
A entidade vem cumprindo seus objetivos, peio desenvolvimento de intensas atividades culturais, sem que sua
diretoria receba qualquer remuneração.
Ouvida a Comissão de Constitllição e Justiça, opinou
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição, louvando-1!1e, ainda, o mérito,
Trata-se de matéria relevante, que realça o cumprimento do artigo 180 da Constituiçãq e da Lei n' 91, de
1935, no desenvolvimento da cultura nacional, oportuna
e_conveniente a declaração de utilidade pública de uma
entidade fundada pela nata da inteligência brasileira e sediada numa cidade fluminense que se destaca não apenas
pelo seu desenvolvimento econômico, mas também pela
constante dedicação às manifestações do espírito, como
pelo patrimônio arquitetônico, histórico artístico e cultural.
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Conseqilentemente, opinamos, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n' 164-, de 1985.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Opa·
recer da Comissão de Educação e Cultural ê favorável.
Completa -ã-fffstrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em primeiro turno.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão,
Em votação.
. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Es·
tando a matéria em regime de urgência, passa-se imediatamente a sua apreciação, em segundo turno.
Discussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a errcerrada.
Encerrada a discussão, em segundo turno, o projeto é
dado definitivamente aprovado, nos termos do art. 315
do Regimento Interno, e vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Sobre
a mesa, o parecer da Comissão de Redação que vai ser
lido pelo Sr. ]9-Secretário.
~ lido o seguinte
PARECER No 358, DE 1985

Da Comis_são de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~> 164,
de 1985.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Lej do Senado n' 164; de 1985, que declara de utilidade
pública o Instituto Internacional de Cultura. __
Sala de Reuniões da Comissão, em 28 de junho de
1985. ~-José Ignácio Ferreirra, Presidente- Saldanha
Derzi, Relator - Jorge Ka1ume.
ANEXO AO PARECE_R No 358, DE 1985
Redação final do Projeto de Lei do Senado n"
164, de 1985, que declara de utilidade pública o Instituto Internacional de Cultura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 f:. declarado de utilidade pública o Instituto
Internacional de Cultura, com sede em CamPos, Estado'
do Rio de JaneirO.
:Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrãrio.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discUssão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em vcihl.ção.
Os Srs. Seiiadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projetO- vai ã- Cãmàia dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)
Passa-se agora à votação do Requerimento n'l' 251, de
1985, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de
Lei do Senado nll 3, de 1985-DF.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa..)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matêria,
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n11 3, de 1985-DF, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Governo
do Distrito Federal a contratar operação de crédito
interno no valor de 161.210 ORTN, com recursos
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
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co e Social (despachado às Comissões de Con&tituição e Justiça, do Distrito Federal e de Finart_ç-ª.U~

e

Sobre o Parecer da Coin!Ssão de Constituição Jus_tiça

que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.

b lido o seguinte
PARECER No 359, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça,
Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 3?_ de l98_5
(Mensagem n~' 131, na origem), que "autoriza o GO-

verno do Dist_rito Federal a contratar_: Qper_ªçãQ_ de
crédito interno no va1or de 161.210_ ORTN._çom re-

cursos do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social",
Relator: Senador Martins Filho
Na forma do art. 51, combinado com o art. 42, item V,
da Constituiçã.o, o Senhor Presidente d-ª República encaminha ao exame do Senado Federal a Exposição de Motivos n~' 119, de 1985, relativa à minuta do Projeto de Lei
que "autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar
operação de crédito interno no valor de_ 161.210 ORTN,
com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social".
O enquadramento constitucional da solicitação nãp
atende ao texto expresso dos artigos mencionado!-! na
Mensagem, e muito menos, à SistemãUCa, sób a óticã da
técnica legislativa, seguida para os casos de autorização
para pedidos de empréstimos dos Estados e Municípios,
, - -: --- a seguir demonstrados.
O item V do art. 42 da Constituição Federal, estabelece:

__
1{.-:- operações de crêdito; capitalização e segu___ tQ_,_"---~-----~- - -~~----- ~--- ~~

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir
parecer.)- Sr._Presidente, Srs. Senadores:

·-· Entçnd_emo_s._ portanto, que o pleito do Governo do
-OistritQ Fed~ral deva_ ser. analisado de maneira análoga
àqueles dos Estados e Municípios.
Assim, co·m vista ã ãs.Segurar igtiar ffatamentõ aos_ pedidos de empréstimos internos, e atendendo ao princípio
de economia processual, pre!imifl:ii-ffierite, pãfa sariar o
equívoco apontado, somos pela distribuição do pleito à
_Comissão de Economia qu_e o apreci2:~â, apresi~J,tando o
- -=-tép&:tivO prOJetÕ de Re5ofução. -E,-posteriormente, essa
-propOsição será -exari1.iiiã.da pelas Comissões__de ConstitUiÇão e Justiça e do Distrito Federal.
s-ara:óas-Comissões:-27dejunho di 1985.-:..:..Jõ~ igrlá- ---CiO- Ferreira.", -PreSidente::..__ Martfôs- Filho, ·-Relator Moacyr Quarte- OctáviÕ Cardoso- Nivaldo Machado
- Raimundo Parente - Américo de Souza ~Fábio Lucena.

O presente projeto de resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a MeAsagem nq 63/85, (n9 131/85, na origem},
do Senhor Presidente da República, autoriza o Governo
do Distrito Federal a contratar empréstimo no valor de
CrS J.564.427.2i6,00 (tr~ bilhões, quinhentos e sessenta
e quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinqUenta e seis cruzeiros), destinado à construção
de pontes nas estradas que compõem o plano rodoviário
do Distrito Federal.
O pedido foi_ formulado nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, V, da Co_nstituição Federal.
Por um princípio de economia processual, e visando a
assegurar igual tratamento aos pedidos de .empréstimo
externo, foi ouvida a Comissão de Economia que apresentou o projeto de resolução em exame.
.
A proposição foi elaborada c.onsoan~e _as prescnções
legais e regulamentares aplicáveis à especte, merecendo,
por isso, nossa aprovação no que tang': aos a~pec~os de
constitucionalidade, juridicidade e técmca legtslatlva.
~ste o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)_- O parecer da Comissão de Constituição e Justiça conclui, preliminarmente, apontando equívoco no enquadramento
constitucíonal da solicitaÇão-, pelo exame da matéria pela
douta Comissào de Economia. Solicíto, portanto, do.
_nobre Senad~_ J?sé Lins, o parecer desse órg~o técnico.

O SR. JOSf: LINS (PFL- CE. Para emitir parecer.)
-Sr. Presidente,--srs~enadores:-Com- a Mensageni-fl9 63/85, o Senhor Presidente da
.,.República submete à deliberação do Senado Federal
"pleito do Governo do Oist_rito Federal, que obj~tiva contratar junto ao Banc_o Nacional do Desenvolvimento
EcoriOmtoo--e Sõ-cial - BNDES uma operação de empréstimo no valor de Cr$ 3.564.421.256 (tr_ês___ bilh_ões,
- CJ:uíilhentos e sess_enta e quatro milhões, quatrocentos e
vinte e sete mil, duzentos e cinqUenta e seis cruzeiros)
.. Art. 42- ComPete privativamente aO Senado
destinádo a_ custear projeto de remoç_ào de pontos crítiFederal:
:;.,.;~ll!~l.!.'i!_Çl_<j.e pon~sl em 23 trech,c?s .r~~~~~ios,
V-.:__~ i..~Si~I;~--~;r~-~ .ÕÍ~t~Ít"dFed;r;i, ·;e~~~nd~ ~-- -·numa eitensãõõe-z56,4 km em todo o Dtstnto Federã[
NO tocante à operaÇão em referência, a Secretaria de
disposto no § 111 do artigo 17, e nele exercer a fiscaliArticulação com os Esta_dos. e Municípios -SAREM,
zação financeira e orÇariltntâfla, Com o auxiUo do
··-6rgãó~da SEPLAN, reconheceu a prioridade requerida
respectivo Tribunal de Contas."
- - com vista à contratação atê o limite pleiteado, de Cr$
O § 111 do art. 17 !jJispõe:
_ UQ4.427.256~_ cqrrespÇ~nden~~- ~--_161.210 QRTN, a
preÇos de dezembro/84.
"Art. 17. • .... -·· ..... ~~-------·-~·~---·-~s-repercussões da operação far-se-ãQ sentir na~ ações
~esenvolvidas na Região Geoeconômica do Distrito Fe§..1~ .. c~·b~rã. ~~ s~·;ado
.di;~~-;ir ;~t;r
deral, faciliitando o_ escoamento da produção _de grãos,
projetos de lei sobre matéria tributária e orçamende hortigranjeiros e do ~etor pecuário, minimizando o
tãria, serviÇoS públíCoS e pesSOal da administração
-custo operacional do _transporte rodoviário em benefício
do Distrito Federal."
-direto à comunidade e à própria economia._
Deste modo, concluímos pelo acolhimento da MensaComo se vê, õs pedido_s de empréstimos internos do
gem, nos termos do seguinte
Distrito Federal não se enquadram naquelas matérias
abrangidas pelos dispositivos constitucionaiS, aCima
PROJETO_ DE RESOLUÇÃO
transcritos.
N~' 77, de 1985
OS pedidos de autorização para empréstimos externos
do Distrito Federal são apreciados de maneira análoga
Autoriza o Governo do Distrito Federal a elevar
aos formulados pelos Estados e Municípios, por força do
em Cr$ 3.564.427.256 (três bilhões, quinhentos e sesestabelecido expressamente no item IV do art. 42 da
senta e quatro milhões, quatr()(!entos e vinte e sete
ConstitUição Federal, conforme se verifica a seguír:
mil, duZentoS Ccinqíi4~nta-e seis cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna.
"Art. 42
Ó Senado Fç<;ie~-;(LêSJiiv~_ _ ~_
...... '". ~-··~.. ~. ··~·~---Art. I~ ~o Governo do DiSiritOFederal, nos termo-s
IV- autorizar empréstimos, operações ou acordo artigo 211 da Resolução n~' 93, de onze de outubro de
dos externos, de qualquer natureza, de intereSse dos
mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, autoEstados, do Distrito Federal e dos Municípios, ourizado a elevar em Cri 3.564.427.256 (três bilhões, quivido o Poder Executivo FederaL"
nhentos e sesSenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte
De outra parte, os pedidos de autorização para os emsete mil, duzentos e cinqUenta e seis crUzeiros) corres.
préstimos internos do Distrito Federal ficaram de fora
pondente a 161.210 ORTN, a preços de dezembro/84, o
da abrangência das Resoluções n'1S 62f75 e 93/76, ambas
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
do Senado Federal, que dispõein sobre operações de crépossa contratar uma operação de crédito de igual valor
ditos dos.Estados e Municípios, fixa seus limites e conjunto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômidições, em viitude da não definição constitucional a resco e Social- BNDES, com recursos do Banco Mundial
peito do assunto_.
- BIRD, destinado a construção de pontes nas estradas
Os pedidos_ dos Estados e MunicípiOs Sãci apreciados,
que compõem o Plano Rqdoviário do_ Distrito Federal.
primeiramente, pela Comissão de Economia, que ofefece
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
o respecativo projeto de resolução, em vista do disposto
sua publicação.
no item 11, do artigo 106, do Regimento Interno do SeEste o parecer, Sr. Presidente.
nado Federal:

Fed;;ai

e-

"Art. l 06 - À Comfssão de Economia compete
opinar sobre proposições pertii1eti.tes a:

O -sR:PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- SoliCito ao ·nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da Comissão de Constituiç_!Q~~ Justiça.

. -O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - 0 pa·
recer_ conclui pela constHucionalid_a{f,e e juridicidade.
Solicito ao nobre Senador Raimundo Parente o parecer da Comi~s_ão do DistritQ Federal.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente p·rojeto--de resolução, da Comissào de Economia
sobre a Mensagem nq 63j85 (nl' 131/85, na origem), do
Senhor Presidente da República, autoriza o Governo do
Distrito Federal a contratar operação de crédito novalor, em moeda nacional, equivalente a 161.210 ORTNs,
para financiar a construção de pontes em diversas rodovias constantes do Plano Rodoviário do Distrito Federal.
O projeto em questão recebeu, quanto à sua constitucionalidade e juridicidade, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
No âmbito da competência desta Comissão, nada hâ a
opor ao pedido.
Assim, manifestamo-nos pelo seu acolhimento.
Este o parecer, Se Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) pareceres favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à

Os

Discussão, em turno do Projeto de Resolução n9
77 de 1985, que autoriza o GO-verno do Distrito Federal a elevar em Cr$ 3.564.427.256, o montante de
sua dívida consolidada interna.
Em discussão o projeto. (Pausa.}
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. ( Pa_usa,} _
Aprovado .
._O_pro!:to .-".~~-à _<::~i:s!_o,dec ~edação.._ __
---~-

O$R. PRESIDENTE(Marcondes Gadelha)- Sobre
a mesa, parecer da Comissão de Redação, que serâ lido
pelo Sr. ~~-Secretário:
É lido o seguinte

.PARECER N' 360, DE 1985
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resoluçio n'1 77, de
1985.
Relator: Senador Saldanha Derzi
.
A Comissão apresenta- a redação final do ProJeto de
Resolução nq 77, de 1985, que autoriza o Governo d?
Distríto Federal a elevar em Cr$ 3.564.427.256 (três bilhões, quinhentos e sessenta e quatr? milhões, q~atro
centos e vinte e sete mil e duzentos e cmqUenta e se1s cruzeiros} o montante de sua dívida consolidada.
Sala das C.omissões, 28 de junho de 1985.- José Ignácio Ferreira, Presidente - Saldanha Derzi, Relator OctáVi~ Cardoso.
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ANEXO AO PARECER No 360, DE 1985

empréstimo externo, no valor de USS 60,000,000.00 (sessCnta milhões de dólares americanos) ou o equiValente
Redação fin•l do Projeto de Resoluçio Jl'i' 77, de
em outras moedas, de principal, junto a grupo financia1985.
dor a ser indicado, destinada a financiar o programa de
melhoria no sistema viârio e de infra-estrutura hídrica do
Faço saber que o Senado Federal aprovot,~, nos termos
EStãdo, obedecido o seguinte cronograma de contrado art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu,
tação: em 1985, USS 30,000,000.00 (trinta milh~~ de
-----~ Presidente, promulgo a seguinte:
-dólares americanos); em 1986, US$ 30,000,000.00(tíinta
RESOLUÇÃO No
, DE 1985
milhões de dólares americanos).
Art. 2~' A operação realizar-se-â nos moldes aprovaAutoriza o Governo do Distrito Federal a contrados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
tar operação de crédito no valoc de Cri 3.564.427.256
condições creditícias- da operação, a ser efetuado pelo
(três bilhões, quirilentos e sessenta e quatro milhões,
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Cenquatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinqüenta e
tral do Brasil, nos termos do art. 1~, item II do Decreto
seis cruzeiros).
n" 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
O Senado Federal resolve:
- exigências dos órgãos enCarregados da execução da polí~
Art. (9 É o Governo do Distrito Federal, n~-s termos
tica econômico-financeira do Governo Federal e, ainda.
do artigo 2~' da Resolução n"' 93. de li de outubro de
as disposições da Lei Estadual n" 3. 986, de 28 de feverei1976, do Senado Federal, autorizado a contratar opero de 1985, autoriiador_a da operação.
raç~o de crédito no valor de CrS 3.564.427.25() _(três bi-: _
Art.--J., Esta Resolução entra em vigor na data de
lhões, quinhentos e sessenta e quatro milhões, quatrO.: sua publicação.
centos e vinte e sete mil, duzentos e cinqüenta e seis cruzeiros), c-orrespondente a 161.210 ORTN, valor vigente
em dezembro de 1984, junto ao Banco Nacional do DePARECER No 362, DE 1985
senvolvimento Econômico e Soclal- BNDES. cóm reDa COmissão de Redação
cursos do Banco Mundial - BIRD, destinada- a con~
trução de pontes nas estradas que compõem o Plano Ro-Redação final do Projeto de Resolução, n9 55, de
doviário do Distrito Federal.
1985.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de
Relator:
Senador Octávio Cardoso
sua publicação.
A
Comissão
apfesl:iúa a redação final ôo Projeto de
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
Resolução n" 55, de 1985, que autoriza o Estado do Rio
discussão a. redação final. (Pausa,)
-·
de Janeiro a elevar em Cr$ 65.956.369.973 (sessenta e
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discuscinco bilhões,. novecentos e cinqUenta e seis milhões, tre.
são.
zentos e sesserita e nove mil, novecentos e setenta e três
Em votação.
-cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permãtie-Sala de Reuníões da Comissão, 28 de junho de 1985.
cer sentados. (Pausa.)
-José Ignácio Ferreira, Presidente- Octávio Cardoso,
Aprovada.
Relator --Jorge Kalwne.
A matéria vai à promulgação.
ANEXO AO PARECER No 362, DE 1985
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A
Presidência esclarece Q':J.e o Projetp de Lei do Senado n'l'
.B~d_l!çâo final do Projeto de Resoluçio 0'1 55, de
3, de 1985--DF, originalmente usado para a matéria qUC.
1985.
- acaba de ser aprovada (Projeto de Resolução n~ 77, de
Faç;o saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
1985), fica considerado inexistente.
do art::-42, inciso VI, da Constituição, e eu,
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Sobre
Presidente, promulgo a seguintç:
a mesa. redações finais de matérias aprovadas na Ordem
, DE 1985
RESOLUÇÃO No
do Dia da presente sessão e que, nos termos do parágrafo único do art. 355. do_Regimento Interno, se não hou.__ Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a
ver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. H•-=--elenr em Cr$- 65.956.369-973 (sessenta e cinco biSecretário. (Pausa.)
lhões, novecentos e cinqilenta e seis milhões, trezentos
e sessenta e nove mü, novecentos e setenta e ttês cruSão lidas as seguintes
zeiros) o montante de sua dívida comolidada.
PARECER No 361, DE 1985
O Senado Federal resolve:
Da Comissão de Redação
Art. 1" :to-Governo do Estado do Rio de Janeiro
Redação final do Projeto de Resoluçio 11"' 54, de
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro esta1985.
belecido no inciso n I do art. 29 da Resolução n~ 62, de 28
Relator: Senador Saldanha Derzi
de Ouit.il:irO de I rns: mOdifiCada pela de n~ 93, de ll.de
outubro de 1976, ainbas do Senado Federal, de modo a
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
permitir o registro de uma emissão de 3.69 LS 19 ObriResolução n9 54, de 1985,_ que autoriza o Governo do Es~
gações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- Tipo
tado do Piauí a -realizar operação de empréstimo exterReajustãve1 (ORTRJ). equivalente a Cr$ 65.956.369.973
no, no valor de USS 60,000,000.00 (sessenta :inilhões de
(sessenta e cinco bilhões,. novecentos e cinqüenta e seis
dólares americanos).
.
milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e seSala das Sessões, 28 de junho de 1985. -José Ignácio
tenta e três cruzeiros). considerado o valor nominal do
Ferreira, Presidente - Saldanha Derzi, Relator- Jorge
titulo de Cr$ 17.867, vigente em outubro de 1984, destiKalumr.
nado à complementação do giro da dívida consolidada
ANEXO AO PARECER N• 361, DE 1985
interna mobiliária, vencida no exercício de 1984, obedecidas as condições admitidas Pelo Banco Central do BraRedaçio final do Projeto de Resoluçlo nt 54, de
sil no respectivo processo.
1985.
Art. 2"~" Esta Resolução entra em vigor na data de
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
_sua publicação.
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte:
PARECER No 363, DE 1985
(Da Comissão de Redação)
RESOLUÇÃO No, , DE 1985
Autoriza o Governo do Estado do Piauí a realb:ar
operação de empréstimo externo, DO valor de U~
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 f: o Governo do Estado do Piauí ilUtÕrizado
a realizar, com a garantia da União, Uma operaçãó- de

Junho de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Se<;ão li)

Redação final do ProjetO ·de- ResOiuÇito

it'1 56, de

1985.
Relator: Senador Oct,vio Cardoso
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
_ResoLução n~ 56, de 1985, que autoriza a Prefeitura MunlciPãrae Jacareí (SP) a elevar em CrS 5.301.868.000
-(c1ncó bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e ses-

senta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, em 28 de junho de
1985. - José Ignácio Ferreira, Presidente - Octivio
Cardoso_, Relator:_- Jorge Kalume,
ANEXO AO PARECER N• 363, de 1985
RedãÇi.O final do Projeto de Resolução n'l' 56, de
1985.
Faço saber que o_ Senado Federal aprovou, nos termos
do a_rt. 42, inciso VI, da Constituiçllo, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguint~:
RESOLUÇÃO No

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de J~aref, Estado dr São Paulo, a contratar operaçio de crédito no
-valor de Cr$ 5.301.868.000 (cinco bilhões, trezentos e
nm milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzei!OS).

O -Senado Federal resolve:
Art. 1'1 É a Prefeitura Municipal de Jacareí, Estado

de São Paulo, nos termos do artigo 2~ da Resolução n9
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de C-rS
5.301.86$.000 (cinco bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros) correspondente a
400.000 UPC's, considerado o valor nominal da UPC de
CrS 11.25-4,67, vigente em julho/84, junto ao BanCo- do
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destiilada à execução de obras do Projeto CURA, no Mu. iüCfpió, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Br;lSíl_.. no respectivo processo.
Art. 21 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER No 364, DE 1985
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resoluçio
1985.
-.

n~

57, de

Relator: Senador Octávio Cardoso
A Comiss'ào apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 57, de 1985, que autoriza a Prefeitura MU~
nicipal de Ferraz de Vasconcelos (SP) a elevar em Cr$
7.146.800.000 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões e oitocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de Junho de 1985.
- Presidente José Ignácio Ferreira, Relator - Od,vio
Cardoso, Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER No 364, de 1985
Redaçio fmal do Projeto de Resoluçilo 11'1 57, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do arL 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
-----~-_Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1985

AutOriza a Prefeitura Municipal de Ferraz deVas-

concelos, Estado de São Paulo, a contratar operaçio
de crédito no valor de CrS 7.146.800.000 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões e oitocentos mil
crozeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Ferraz dC Vasconcelos, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2~
da Resolução n~'93, de 11 deoutubrode 1976, dO Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no
valor _de CrS 7.146.800.000(sete bilhões, çento _e quarenta e seis milhões _e oitocentos mil cruzeiros), correspondente a 400.000 UPCs, considerado o valor nominal da
UPC de Cr$ 17.867, vigente em outubro de 1984,junto
ao Banco do Estado de São Paulo S.A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
BNH, destinada à execução do Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~ Esfa Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Junho de 1985

PARECER NQ 365, DE 1985

(Da Comissão-de Redação)----~
Redação final do Projeto de Resolução IJ9 58, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~ 58, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu- _
nicipal de Vinhedo (SP) a elevar em Cr$ 7.146.968.000
(sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, novecentos
e sessenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 28-dejunho de 1985.

-

Iução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada jt contx:atar operação de crédito no valor
de Cr$ 7.9 52.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros), correspondente a 600.000 UPCs, consider:ado o valor da U PC
· · âe Cr$ 13.254,67, vigente em julho de 1984, junto à Caixa Econômica do EstaQo_deSã9 Paulo, esta na qualidade de agente financeiro do Banco NaciOnal da Habitação
- BNH, destinada à execução de oj:lras do Proj_eto CURA, no MuniCípio, obedeCidas as condições admitidas
pelo Banco Cerit.raJ _d_ó Br;i~l. no ~espectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
'PARECER

José Ignácio Ferreira, Presidente -Jorge Kalume,

Relator -

Octavio Cardoso.

N• 367, DE ~1985

(Da Comissão de Redação)

ANEXO AO PARECER N• 365, DE 1985

Redado final do Projeto de
1985.

~esoluçil.o n'1

58, de

Faça saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, inciso VI, da Constituiçcfo, e
eu,
, Presidente,_ promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
Autoriza a Prefeitura Munidpal de Vinbedo, Estado de São Paulo, a contratar operacio de crédito no
valor de CrS 7.146.968.000 (sete bilhões, cento e qu•
renta e seis milhões, novecentos e sessenta e oito mil
cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. l'>' ~a Prefeitliia-M\ÚiiCipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2'>' da Resolução
n"' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
7.146.968.000 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, novecentos e sessenta e oito mil CfuZeirOS), correspondente a 400.000 _u_pe, considerado o valor nominal
da UPC de Cr$ 17.867,42, vigente em outubro de 1984,
junto- ao Ba_nco do Estado de São Paulo SfA., este na
qualidade de agente finaiid~iio do Banco Nacional dã.
Habitação - BNH, destinada à ex.ecução de obras do
Projeto CURA, no MunicípiO, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N' 36(;, DE 1985
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resoluçio n'>' 59, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 59, de 1985, que-autoriza a Ptefeitufa_ Municipal de Ribeirão Pires (SP) a elevar em CrS
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqüenta e
dois milhões, oitocentos e doi~ mi_l_crqzeiros) o montal).te
de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, em 2S âe- juiilio~-de
1985. --Josê- Ignácio Ferreira, Presidente- Jorge Kalume, Relator - Octbio Cardoso..

ANEXO AO PARECER NO 366, DE 1985
Redação final do Projeto de Resoluçlo 11'1 59, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprQvou, nos termos
do art. 42, inciso vr, âa ConstitUição, e eu,
-----~ Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
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, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pi-res, Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões,
novecentos e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e
dois mil cruzeiros).
O Senado Federal resoJve:Art. l'>' ~a Prefeitura Munícipal de Ribeirão Pires,
Estado de São Paulo, nos termos do' artigo 2'>' da Reso-

Redação final do Projeto de Resolução n'1 60, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalwne
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Resolução n9 60, de 1985, que autoriza a PrefeitUra Municipal de Mambai (GO) a elevar em Cr$ 33.221.139
(trinta e três milhões, duzentos e vinte e um mil, cento e
trinta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho de 1985.
- José Ignácio Ferreira, Presidente - Jorge Kalume,
Relator - Octávio Cardoso..
ANEXO AO PARECER N• 367, DE 1985
Redação_
_____final
_ ~o Projeto de Resolução n'1 60, de
--1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Co_nstituição, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte:
~ RES_OL_UÇÃO N•

, DE 1985 ~

- - AutOriza a Prefeitura Municipal de Mambaí, Estado de Goiás, a contratar operaçio de crédito no valor de Cr$ 33.221.139 (trinta e três milhões, duzentos
-e vinte e um mil, cento e trinta e nove cruzeiros)
--crSe--::nado Federal resolve:
Art. 19 t a Prefeitura MuniciPal de Mambaí, Estado de Goiãs, nos teimes do artigo 2'>' da Resolução n9 93,
de ll_dç ou_tyhr_o_cj~l2_7~~-º~º----ªenado Federal, autorizada
a contratar ~r_açàO- de créditO- no valor de CrS
33_.221.139 (tt:inta !?_ ~ês mil~ões, -d~Zentos e vi_nte e um
mil, cento e trinta e nove cruzeiros), correspciridente a
5_JJ5, ORTN, considerado o valor nominal da ORTN
de Cr$ 6.469,55, vigente em novembro de 1983, junto à
CaiXa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos ·do Fundo de Apoio ao Dese-nvolvimento Social
- F AS, destinada à construção e equipamento de escolas de )9 grau na zona rural do Município, obedecidas as
c-ondições admitidas pelo Banco Ce_ntral do .. Br:asil no
respectivo processo.__
_
Art. 2'>' Esta Resolução entra tmt vig-or na data de
sua publicação.
_ ~]ARE;ÇE~I!_N_'_368, DE_I985
-O'-=~--'(Da

Comissão de Redaçio)

--Redaçio-firial do -Pi-ojeto de -Resolação- n'1 61, de
1985.
-Relator: Senador Jorge Kalwne

A Comissão apresenta a redação f mal do _P_rojeto de
Resolução n'>' _6_1, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA) a elevar em Cr$
1.947.932.8{3 (u_ffi__bilhãQ, nQvece-p._~~- e quarenta e sete
milhões, novecentos e trinta e dois miJ, oitocentos e treze
cruzeiros) montante de sua dívida _consolidada. _
-·~- Sala- de ReUniões da Comissão, _:?:8_ de junho de 1985~
---José IgmÍdo Ferreira, Presidente -Jorge Kalume,
Relator - Octávio Cardoso.
ANEXO AO PARECER N• 368, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução
1985
~Faço

n"'

61, de

sabe-i que_-à-Senado.Federai..aprQvou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
PresideQte1 promulgo a -~eguin_te -

RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, a contratar operação de
crédito no valor de CrS 1.947.932.813 (um bllhio, novecentos e quarenta e sete milhões, novecentos e trinta
e dois mil, oitocentos e treze cruzeiros)
O Senado Federal r:~olve:
Art. 19 1:. ã Prefeiturã. Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, nos tennos do artigo 2'>' daResolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito nova~
lorde Cr$ 1.947.932.813 (um bilhão, novecentos e quarenta e sete miJP-ões, novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e· treze cruZeirOs), -correspondente --a 146.962
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
13.245,67, vigente no 3'>' trimestre de 1984, junto ao Ban~
co d_o Nordeste do_ Brasil S. A, este na qualidade de gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU,
destinada a complementar recursos para a execução do
projeto de um Centro de Abastecimento na sede do Município, abrangendo a elaboração de estudos, projetos e
construções civis, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. _2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua p_ublicação.
PARECER N• 369, DE 1985
(Da Comissão de Redação)
Redaçio final do Projeto de ResoiUÇio nt 62, de
1985.
Relator: Senador Octávio Cardoso

A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Resolução n'>' 62, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipal de lndaiatuba (SP) a elevar em CrS 5.301.868.000
(cinco bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros). o montante de sua divida con~
sol idada.
Sala de Reuniões da Comissão, de
de 1985.José Ignácio Ferreira, Presidente - Octávio Cardoso,
Relator - Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER N• 369, DE 1985
Redaçio final do Projeto de Resoluçio rt9 62, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do -art.-- 42, inciso VI, da ConstitUição, e eu,
--,----~ Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

Autoriza a Prefeiturã Munidpal--de lndaiatuba,
Estado de São Paulo, a contratar operaçio de crédito
no valor de Cr$ 5.301.868.000 (dnco bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros).

O Senado Federa]_

resolv~_

Art. 1'>' É a Prefeitura Municipal de lndaiatuba, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2., da Resolução
n'>' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CrS
5.3_0l.868.000.{«inco bilhões, trezentos e um milhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros), corresponde a
4o0.0(XLUPC, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 13.254,67, vigente em julho de 1984, junto à Caixa
-EcOnômica do Estado de São Paulo, esta na qualidade
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação-- BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA,
no Município, -obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do. Br.aÂU,_ nQ __ respectivo processo.
- -- Art. 2'>' Esta Resoluç_ii_o_ entra em vigor na data de
sua publicação;
PARECER N• 370, DE 1985
(Da ComiSsãõ de Redação)
Redação final do Projeto de Resoluçio n"' 63, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Resolução n9 _63, de 1985, que autoriza a Prefeitura: MuniCiJ)ãl de Jundiai (SP) a elevar em Crs 10.720.200.000
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(dez bilhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil
cruzeiros) o montante de sua_ dívida consolidada.
Sala de Reuniões .da Comissão, 28 de junho_de 1985.
- José Ignácio Ferreira, Presidente - Jorge Kalume,Relator - Octávio Cardoso.
ANEXO AO PARECER N• 370, DE 1985.
Redação final do Projeto de Resoluçio ""' 63, de
1985.

Faço saber que o Senado Federal_ aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituiç_â'o~ e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE !985

Autoriza a Prefeitura Municiapal de Jundiaí, Es-tado de Si o Paulo, a cont1111tar operação de crédito no
valor de CrS 10.720.200.000 (dez bilhõef, setet:entos e
vinte milhões e duzentos mil cruzeiros)·

O Senado Federal resolve:
Art. I"' ta Prefeitura Municipal de Jundiaf, Estado
de São Paulo, nos termos do art. 21' da Resolução nl' 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito, no valor de CrS
10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e
duzentos cruzeiros), correspondente a 6-00.000 UPC,
considerado o valor nominal da_u_PC de CrS 17.867, vi~
gente em outubro de 1984,junto ao BanCO-do Estado de
São Paulo S.A., este na qualidade de agente fiil-anceiro
do Banco Nacional da Habitação- BNH- destinada
à execução de obras Qp_ .P--IQÍ~\0 C.\..lRA, !1.º-.Ml;l.n}E_ípJo,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo Proces-so.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
.sua publicação.

PARECER N• 371, DE 1985
(Da Comissão_ d~ Redação)
Redação final do Projeto dt Resoluçiio nl' 64-, O.e
!985.

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comiss.ão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' 64, de 1985, que autoriza a Prefeitura MuM _
nicipal de Bragança Paulista (SP) a elevar em Cr$
14.659.236.000 (quatorze bilhões, seiscentos e cinqüenta
e nove milhões, duzentos e trinta seis mil cruzeiros) o
montante de $Ua dívi$ consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de]UnllO de 1985~-
- José Ignácio Ferreira, Presidente - Jorge Kalume,
Relator - Octávio Cardoso.
ANEXO AO PARECER N• J71, DE 1985

e

REQUERIMENTO N• 268, DE 1985

(Da Comissão de Redação)

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiM
ro dispensa de pub\icaç_ão, para imediata discussão e voM
taçào, da redação final do Projeto de Resolução n\'1 58, de
198~-..
.
....
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1985. -José Lins.

-R~I~tor;_ Senador_Jorge

Kalume
A ComisSão apresenta a redaçãO fin-al do Projeto de
Resolução n9 65, de 1985, que autoriza a Prefeitura MuM
nicipal de Limeira (SP) a elevar em CrS 7.952.802.001T
(sete bilhões, novecentos e cinqüenta e dois milhões, oiM
tocentos e _dois iriil-crilzeiros) o montante de sua divida
consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho de 1985.
~José Ignácio Ferreira, Presidente --Jorge Kalume,
Relator -Octávio Cardoso.
ANEXO AO PARECER lo/' 372, DE 1985
Redaçio final do Projeto de Resolução n_\'1 65, de
1985.
Faço saber que o Senado_federal aprovou, nos termos
do art.. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presidehte,
promulgo a seguinte:
. RESOLUÇÃO N•

, DE 1985

-Autoriza a Prefeitura Munldpal de Limeira, Esta~
do de São Paulo, a contratar uma operaçio de crédi~
-- to, no va1or de Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, nove-centos e cinqüenta e dois milhões e oitocentos e dois
mil cruzeiros.)

_O SenaQ_g Federal

resolv~--

_ --

_

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) --Os.
pareceres que acabam de ser lidos vão_ à pubiicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
I~'~Secretãrio.

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, a contratar operaçio de
crédito no valor de Cr$ 14.659.236.000 (quatorze bilhões, seiscentos e cinqUenta e nove milhões, duzentos
e trinta e seis mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

REQUERIMENTO N• 270, DE 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei~
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo~
tação, da redação final do Projeto de Resolução n\'1 60, de
19&5.
Sala das Sessões,_em 28 de junho de 1985. -José LinS.
REQUERIMENTO N• 271, DE: 1985
Nos termº~ do art. 356 do Regimento interno, requeiro dispensa de publicação, pilra imediata discussão e vo-tação, da redação final do Projeto de Resolução n~' 61, de
1985.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1985. -.José Lins.

Nos termos do art. 356- do Regiffiento Interno. requeiM
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de, _Resolução n9 62, de
!985.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1985 . ..,....-José Lins.
REQUE~IMENTO

N• 273, de 1985

Nos tenriõS ·ao ãrt. 356 do R~gímento I nte_rno, .requeiro
dispensa de publicação, para imediata disçussão e votação, da redação final do projeto de Resolução n11 63, de
1985. ..
.
.
S_ala_4_as, S_!!ssõ_es~ ~_28 de junho de 1985. -José Lins._
REQUERIMENTO N• 274, DE 1985
Nos termos do Art. 356 do Regimento Interno, requeiM
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e voM
tação, da redação final do Projeto de Resolução n\'1 64, de
1985.
Sala das Sessões, em 28 dejuf!hO de 1985. -José Lins.

São lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N• 275, DE 1985
REQUERIMENTO N• 264, DE 1985
Nos termos do art. 3~6 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, !)ara imediata discussío e v_o-taçãO, da ~ãÇâo linãl do Projeto de Resolução nl' 54, de

..

m~
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REQUERIMENTO N• 269, DE 1985
Nos termos do art. 356 do Regimentõ Interno, requeíM
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e voM
tação, da redação final do Projeto de Resolução n' 59, de
1985.
Saladas Sessões, em 28 de junho de 1985. -J~ Lins.

REQUERIMENTO N• 272, DE 1985

_

t9 -~a-PrefeitUra Municít)al de-tlrrH:ira; Estado
de São_Pltulo, nos termos do art. 2'1' da Resolução n\'1 93,
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar uma operação de crédito, no valor de Cri
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqüenta e
dois milhões e oitocentos e dois mil ctuzeiros), corresM
pendente a 600.000 UPCs, considerado o valor: da JJPC
de Cri 13.254,67, vigente em julho de 1984, junto ao
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de
agente finanCeiro do Banco Nacioii.ãl da HabitaçãoBNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA,
no M1,1nicfpio, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectíVõ processO.
Art. 29 Esta -ResOlução entra em vigor na data de
sua publicação.

Redaçio final do Projeto de Resolução n9 64, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte:

PARECER N"' 372, OE 1985
R~açio t1nB1 do ProjetO.de Resoluçio n? 65, de
1985.

-A.ú--:·

Junho de 1985

Sala das SesS;i)es, 28 de junho de 1985. -José Lins.
REQUERIMENTO ]'1•265, DE 1985
Nos termos do art. 356 do Regimento Internet requeiM
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução, n'1 55 de
1985.
Sa"ta das Scissões. ·zg -de junl;lo- de_l285._~-~~~é_ klns~--

Art. li' i!. a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, Estado de São Pãulo. n.os_termç.s do art. 2.Y da E,C}:_
solução_ n~' 93, de II de outubro de 1976, dõ-sen-acto---pe:--- - ~---'--'--- -REQUERIMENTO N9 266, DE 1985
deral, autorizada a contratar uma operação de crédito,
Nos termos do art. 356 do_Regimento Interno, requei~
no valor de CrS 14.659.236.000 (quatorze-bilhõeS, seisM
ro dispensa de publícação, para Imediata discussão e vocentos e cinqffenta ç__nove _mí{hões_. 9uzentos e trinta e
l;,!Çào,_ da redação final do Projeto de Resolução n~' 56, de
J985.
· _
""·
__
_.
seis mil cruzeiros) correspondente a 60Õ.OOO UPc, consiM,
derado o valor nominal da U PC de CrS 24.437,!')6, ..j"gen=_Sala_ d<ts Ses-sõeS_, 2? d~ JuilhC? ~e 1985,
Jos~ Lins.
te em janeiro de 1985,junto a.O"Banco do_Estac;J_Q.. d~ $o
Paulo S.A., este na qualidade de agente linariceiro do
REQtiElúMENTo Nl' :267, "D:E 1985
Banco Nacional da Habitação, destinada a aplicação em
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiM
programas do Projeto CURA, no Município, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco -central do "&r~sil,_n_Q___
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e voM
respectivo processo.
__ _ _ _ _-~ ____ __
·tação, da redação final do Projeto_-de Resolução n"'_ 57, d~
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
1985.
.
~
sua publicação.
Sala das Sessões, em 28-dejunho de 1985. -José LinS. _

-=

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação-, da redação final do Projeto de Resolução nl' 65, de
1985.
Sala das Sessõ~. 28 de junho de 1985. - Josê Lins.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Aprovados_os__:requerimentos, passa-se à imediata apreciação
das redações finais anteriormente lidas.
Em discussão a redação final do, Projeto de ~esoluçãg _
n"' 54, de 198"5. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutiMla, declaro~a encerM
rada.
Em votação.
Os SenhOres Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão_ a redação final do Projeto de Resolução n_9 55,
de !98~. (Pausa.)
NãO have_ildo quem queira discufiMia, declaro-a encerM
r ada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sent"ados. (P"ausa.)
Apr'oVada~--

A iriãtéria vãi à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação final do Projeto de Resolução nt 56,
de 1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que -a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matêria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação firial do Projeto de Resolução n'164,
de 1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
·_ Em votação.
-os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
_Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação final do Projeto de Resolução n"' 57,
de 1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação final do Projeto de Resolução n\1 65,
de 1985.
Não havendo quem queira discutí-la, declaro-a encerrada.
_Em votação.Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação final do Projeto de Resolução n"' 58,
de 1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação._
Os Srs...que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matêria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação final do Projeto de Resolução n<1 59,
de 1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em discussão a redação fi03.l do Projeto de Resolução n\1 60, de
1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação final do Projeto de Resolução n9 61,
de 1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Os Srs._Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada ..
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação final do Projeto de Resolução n'1 62,
de 1985. (Pausa.)
Não havendo quem queira dis_cutí-la, declaro-a encerrada.
Em vo_tação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
discussão a redação fiÕal do Projeto de Resolução n\1 63,
de 1985. (Pausa,)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votaç-d.o.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso.

<t ~SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PMDB --SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Presidente José Sarney tem
assegurado que não faltarão recursos para a agricultura,
embora as dificuldades financeiras que o seu governo e-ncontrou sejarri de todos conhecidas.
O Ministro Pedro Simon tem sido incansãvel na busca
dos recursos que_ satisfaçam as necessidades do setor sob
sua responsabilidade.
A maior prova da seriedade que o Governo dedica ao
homem do campo tem sido o amparo financeiro no momento crucial da comercialização das colheitas.
O algodão, de produção expressiva nos Estados do Paranã e São Paulo, e da maior importância para o Nordeste, tem merecido uma atenção especial. O poder
público jã investiu quantia superior a 3 trilhões de cruzeiros na compra ou financiamento da estocagem, garantindo assim a comercialização de mais de 60% da produção nacional, que neste ano, superou todos os recordes, atingindo a 925 mil toneladas de fibra.
Os dirigentes do novo governo têm plena consciência
cla importáncia de manter estimulados os plantadores de
algodão. Maior produção significa mais emprego, no
campo e na cidade, e mais divisas para o País.
Nesse sentido, os Estados de São Paulo, Paranâ e Cearã firmaram convênio isentando o lCM para permitir a
exportação de 130.000- toneladas- de_ fibra.
Complentando esse esforco para viabilizar as expor~
taçõ_es, dificultadas pela queda nas cotações iiiternacionaís, o Conselho Monetário Nacional autorizou a concessão de suporte financeiro aOs exportadores, jâ tendo
sido repassados até o momento recursos que superam a
20 bilhões de cruzeiros e que viabilizam a exportação de
cerca de 23 mil tOneladas_dÕ produto.
--Como .se__yê, o governo da Nova República não tem
medido esforços, na sua grave responsabilidade de amparo à agricultura. Tudo isso sem alardear promessas,
slogans fáceis, falsas Prioridades, de que os agricultores
se cansaram e -que, ·nestes ri ovos tempos, não têm mais
cabimeritO~ --- -----Entretanto, têrp~nos _chC!gado, de algumas regiões do
~_tado de São Pau}o,__ inf~rmações dando conta de prejuízos_advindos de condições climáticas adversas, durante o_desenvolvimento da cultura do algodão. E, por isso,
a afeitção -óõ Mh1íStér10 da Agricultura _deverã também
contemplar ess~s cãsos parHCUiares para que não seja
frustradó o·esfOrco daqueles agricultores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Mini"stério da Previdência e Assistência Social pode
ser considerado como o segmento do sistema adminiStrativo da União onde se acumularam os probletnas de so-
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Iuçã_o maís demorada e diticil, a curto prazo, gerados pe-los impactos ameaçadores da estagnação econômica, do
desemprego, da inflação e do endividamento excessivo.
Bastaria mencionar as deficiências estruturais, o gigantismo responsável pelo excesso das rotinas burocráticas emperradas, a inexistência de mecanismos eficientes
de avaliação do desempenho, controle e auditoriaespecializada, entre outros fatores negativos comprometedores dos níveis de produtividade, para se avaliar as di~
mensões dos desafios que o ilustre Ministro Waldyr Pires
vem enfrentando com serenidade, energia e competência.
Ninguém neste País ignora as enormes proporções dos
deficits acumulados da Previdência Social, o volume impressionante das fraudes e do INAMPS. Além disso,
deve-se considerar o enquadramento, na estrutura básica
do Ministério, das duas mais importantes insittuições da
Assistência Soci3J do complexo técnico-administrativo
da União - a Fundação Brasileira de Assistência Social
a LBA, e a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor:
a FUNABEM, as quais, a rigor, deveriam integrar um
outro Ministério, ou- Coordeõ.ação Nacional para osproblemas das famílias pobres, vulneráveis e desassistid2s, - autênticas matrizes geradoras de quase 35 milhões de menores desnutridos, carentes e socialmente
marginalizados, abandonados, -ou delinqilentes, cuja si~
tuação traumatiza a consciência nacional.
Desejaria, no momento, felicitar o Ministro WaldytPires pelo servico·extraordinârio que prestou às Prefeituras e Autarquias Municipãís, obtendo do Presidente José
Sarney, nos pa_râmetros da Lei n' 7.302, de 29 de março
de 1985, a prorrogação dos prazos anteriormente fixados
para regularização do recolhimento dos respectivos débitos previdenciários.
Trata-se de uma das mais urgentes e importantes reivindicações das Prefeituras e Câmaras Municipais que,
desde longa data, solicitavam anistia fiscal para aquelas
dívidas.
O Ministro Waldyr Pires está expedindo telegramas às
Prefeituras esclarecendo que o pagamento da dívida refe-rente ao mês de junho deve ser feito regularmente, e que '
o restante do débito s_erá feestudado pelo Governo, que
reconhece a aflitiva SitUadO de penúria financeira.
Destarte, os Prefeitos não serão judicialmente executados, e terão assegurado o recebimento normal das cotas
do -Fundo de Participação, cujo repasse seria retido a
partir de amanhã, não fora a opo.rtuna e decisiva
atuação do Ministro Waldyr Pires. Congratulo-me com
as municipalidades beneficiadas, principalmente aquelas
cujos orçamentos refletem uma penosa e difícil precariedade financeira, enqua~to esperam as soluções definiti-vas-da _Re~orma Tributãria, assunto a respeito do qual jã
formulei inúmeros pronunciamentos desta tribuna.
Eram estes os comentários que me pareceram necessários. neste momento, a fim de enaltecer as providências
do Ministro Waldyr Pi_res, _que deverão tranqililizar os
Prefeitos com relação às sombrias perspectivas, de uma
possível execução judicial dos seus débitos. (Muito b~m!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pro·
nuncia o seguinte.discurs_Q.)- $r. Presjdente c:_ Srs. Sena,dores:
Hã 33 anos. o Governo do Estado de Minas Gerais,
visando por em execução seus planos no setor de energia
elétrica criava uma c::ompanhiã de economia mista, que
viria a se denominar CEMlG.
Desta forma Juscelino ~ubitsch~k~ então Governa,dor
de Minas, com a visão de; _estadista, dentro do seu programa de governo apoiado no histórico binômio ''Energia e Transporte", equipava o Estado com um agente de
desenvolvimento que, ao longo destes 3_3 anos, vem desempenhando seu papel com equilíbrio e eficácia.
Inicialmente, a CEMIG direcionou todo seu esforco
na_ criação de um parque gerador de energia elétrica capaz de atender a uma demanda industrial que surgia no
Estado, a partir de uma vocação característica para a Siderurgia e Metalurgia.
Assim tornou-se possível a presença em território mineiro de um parque de indústrias de base e de bens de ca-
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pital que hoje impulsiona a indústria nacional e representa lO% do potencial brasileiro de produção industrial.
ConS:olidada esta etapa com a implantação de sucessivas usinas hidrelétricas, que se constituem, uma a urila,
marcos da engenharia nacional, e ao mesmo tempo,
graças a formação e desenvolvimento de um corpo técnico e gerencial dedicado e competente, a CEMIG viu-se
na posição de modelo para a criação, em outros Estados,
de empresas congêneres, incluindo-se entre estas a própria ELETROBRÁS.
Linhas de transmissão foram executadas, capazes de
transportar grandes blocos de energia a partir dos pontos de geração no território de Minas Gerais para os
principais centros consumidores, rormando-se desta maneira parte significativa da rede de interligação energéti~
ca do Sul~Sudeste Brasileiro.
Ao mesmo tempo em que a Empresa concrçtizava seu
parque gerador hidrelétrico, as cidades mineiras, servi~
das insatisfatoriamente por inómeras concessionãrias de
âmbito local, demandavam melhores serviços de distri~
buição de energia, e de iluminação póblica.
Lançou~se a CEMIG a mais esta tarefa, criando um
sistema operacional~administrativo descentralizado _capaz de se encarregar, com alto padrão de eficiência, dos
serviços de distribuição de energia às populações das cidades, distritos e povoados em toda sua ãrea de conces~
são.
Hoje estão atendidas 645 sedes municipais, entre elas a
Capital e todas as principais cidades de Min_as, 528 distritos e 1.938 povoados, cifras estas que lhe dão destaque
no cenário internacional.
Formou-se assim ao longo dos anos, em Minas Ge.
rais, uma empresa de Utilidade Pública que ê fonte permanente de soluções nacionais aos problemas e desafios
do setor, e que como Empresa integrada de energia se
mostra harmoniosa, criativa, atuante, capaz de levar a
bom termo planos e estratégias de longo prazo, graças a
continuidade e seriedade que imprime em suas ações.
Recentemente, durante o Governo de Tancredo Neves, a CEMIG lançou um amplo programa de eletrificação rural, o CEMIG-RURAL, primeira etapa de um
ambicioso projeto clija meta final ê a eletrificação de
profundidade até o ano 2000 em Minas Gerais.
Isto significa que uma vez alcançada esta meta, em
Minas Gerais não haverá circunstância, nem urbana,
nem rural, onde o cidadão se encontre desprovido dos
serviços de eletricidade.
Ainda no âmbito do Programa CEMIG-RURAL uma
ação permanente de promoção, demonstração e treina~
menta por parte da Empresa em ação conjunta com órgãos operacionais da Secretaria de Estado da Agricultura, visarâ desenvolver e modernizar a capacidade dos
produtores rurais de Minas Gerais no uso eficiente eracional da energia, visando o aumento da produção e produtividade agrícolas, e um maior bem-estar social para
uma melhor qualidade de vida no campo.
Hoje a CEMIG, que nasceu Centrais Elétricas de Mi~
nas Gerais, se transformou em Companhia Energética de
Minas Gerais, ampliando sua área de atuação para outras fonnas de energia. além da elêtrk:a, atualizando~se
com a tendência das mais modernas empresas deste se~
tor, incluindo no seu campo de atuação o desenvolvimento e a aplicação de fontes renováveis de energia tais
como, solar, eólica, biogás e várias outras.
Assim, novos desafios se antepõem diante desta organização exemplar, que com a segurança e prudência ·que
caracterizam o espirito mineiro irá resolvê-los,
equacioná-los, moldá-los a uma prática que melhor se
encaixe no potencial humano, social e produtivo do
povo mineiro, a quem vem servindo, silenciosa e perseverantemente, desde o momento de sua criação. (Mui to
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior.
O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
h com alegria que registro nesta Casa" o Ce.nfunário de
nascimento do eminente professor e homem póblico,
professor Aristides Novis. :t'. um acontecimento que enche de glória e de orgulho a Bahia toda inteira. ·
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O Prof. Aristides Novis, mato-grossense de nascimento, baiano por opção, nasceu hâ 100 anos no dia 18 de junho de 1885.
b-me grato e me enche de orgulho falar desse eminente
vulto para a Bahia, porque tive a felicidade de ser um entre a legião de seus alunos, quando estudante de 04ontologia, à sombra da vetusta Faculdade de Medicina da
Bahia. Ali bebi a sapiência e contemplei a beleza das
vívidas aulas de Fisiologia do mestre imortal.
Prof. Aristides Novis nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, aos 18 de junho de 1885. Foi para Salvador cursar
Medicina na Faculdade da Bahia, diplomando-se em
1907.
Graças ao brilho de seu curso, em 191 t já ocupava sua
primeira função de docente, como preparador de Prótese
Dentária.
Em 1912 fez concurso de títulos, tornaodo·se livredocente da cadeira de Fisiologia dessa mesma Faculdade
de Medicina. Nesse mesmo ano, no primeiroGoveino de
J.J. Seabra, foi nomeado Inspetor Sanitário da Diretoria
de Saóde Pública da Bahia. Neste cargo, vislumbrando o
grande homem póblico que se tornari;;~., se empenhou na
organização sanitária do Estado.
A Medicina foi sua paixão e por isso submeteu~_se a
um brilhante concurso de provas, tornando-se, assim,
aprovado que foi com brilhantismo, em 1917, professor
substituto da cadeira de Fisiologia da Faculdade. Foi
nessa cadeira que se imortalizou junto a seus pares e, de
modo muito especial, entre seus alunos que. após cada
aula, batiam-lhe palmas prolongadas.
Sua capacidade e fama cresciam cada dia e, graças a
S-eU prestígio, foí feito Diretor do antigo hospício São
João de Deus, hoje, hospital Juliano Moreira. Nesse
mCSmo ano, rio segundo Governo de J .J. Seabra que teve
sua preocupação de grande líder voltada para a saúde e
higiene da Capital, foi nomeado Diretor da Saúde Pública com notável trabalho.
De 1925 a 1930 vamos encontrá-lo Diretor do Hospital Santa Izabel e da Santa Casa de Misericórdia que até
hoje lembram sua passagem dinâmica como administrador.
De 1931 a 1932 foi Diretor da Faculdade de Medicina
e participou do Conselho N aciona! de Educação.
Homem elegante, educado, com verdadeira mística do
companheirismo, foi, por todas essas qua[idades, efeito
presidente do Rotary Club de Salvador.
Em 1942 foi Secretário de Educação e Saúde.
Essa fecunda tragetória de vida e de serviços prestados
à Bahia, evidencia o dinamismo desse extraordinário ho~
mem a serviço do bem comum. Dinâmico. Atuante. Eficiente. Sempre.

Ao lado dessa enorme fecundidade, dois aspectos merecem ser ressaltados nesse grande ho~em _que Cuíabá
ofertou à Bahia: o professor e o homem.
Como professor três aspectos podem ser feridos com
meu testemunho, pois tive a honra e a alegria de ser seu
aluno de FiSiologia. Eu e meus coetâneos, antes e depois
de mim, nos embevecíamos com seus conhecinientos
científicos que cafaííf Cfrrf catadupas de seus lábios aos
quais estávamos pendurados, eletrizados, c-óm seu esmerado estilo e gosto literário. Recordo-me de sua magistral aula sobre a vida que definia assim: "A vida é uma
falena que anima o corpo e, no momento da morte, bate
asas e se perde no azul... Tal, fazíamos prorromper, quase sempre, em espontâneas palmas de emoção e entusiasmo. Havia um magistral conCabio entre o saber e a expressão literária. tornando, assim, mais fácil e compreensível o conhecimento da Fisiologia.
Amigo inconteste dos alunos, seus discípulos, e defensor valente da liberdade de ensino na sala de aula. Para
qualquer problema surgido tinha uma atitude serena e
firme. Quando da crise de 1932, forças policiais invadiram a Faculdade. Foi inflexível e sereno defensor de professores e·'ai_u-nos aprisionados pela violência policiai: E
como protesto à tamanha brutalidade, renunciou à Direção da Faculdade de Medicina. Isso fez com que se lhe
aumentasse a admiração de seus discípulos e admiradores.
F'oi Um grande homem. Grande personalidade huma~
na. Delicado, cordato, amável, sabendo sempre assumir
a posrura certa na ocasião propícia.

Deixou quatro filhos: Aristides, Alofsio, Jorge e Renato. Eminentes como o pai. Seguem as suas pegadas. De-dicados às grandes causas como seu genitor. Todos eles
meus amigos. Aristides Novis Filho foi meu auxiliar,
quando fui Governador, como Presidente da Fundação
Hospitalar da Bahia.
A eles meu pezar profundo.
Faz cem anos que surgiu esse grande astro no firmamento estelar dos pró homens. A Bahia lhe rende, através seu humilde representante, a mais justa homenagem
ao grande médico, ao grande mestre e ao grande homem
que foi Aristídes Novis. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Maroondes Gadelha) - A
Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 21 horas com a seguinte

ORDEM DO DIA

-IDiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 66, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclus~o de seu Parecer n'>~323, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS) a
elevar _em Cr$ 3.704.669.206 (três bilhões, setecentos e
quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e seis cruzeiros) o montante de Sua dívfda consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 324 e 325, de 1985, das Comissões:
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

-2Discussão, em turno úrlico, do Projeto de Resolução
n'>~ 67, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'i' 326, de 1985) que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar em CrS
67.000.000.Jl0 (sessenta e sete bilhões, e trezentos e dez
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~' 327, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
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Discussão, em turno ónico, do Projeto de Lei n~' 68, de
1985 (apresentado pela Comissão de Economia como
co"õclusão de seu Parecer n9 328, de 1985), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno (RO) a elevar
em CrS 3.976.401.000 (três bilhões, novecentos e setenta
e seis milhões, quatrocentos e um mil cruzeiros) o mOntante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 329 e330, de 1985, dasComlS- _
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.

-4Discussão, em turno ónico, do Projeto de Resolução
n9 69, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'>~ 331, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arari (MA) a elevar em
Cr$ 88.421.771 (oitenta e oito milhões, quatrOcefllós e
vinte e um mil, setecentos e setenta e um cruzeiros) o
montante de sua djvida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 332 e 333, de 1985, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
ju-ridicidade; e
-de Munlclpios, favorável.

-5Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n.,. 70, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão dC seu Parecer n.,. 334, de 1985), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a promover a
relocalização do empreendimento a ser custeado pela

