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ANO XL- N• 133

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 1985

CONGRESSO NACIONAL-----.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item UI, da Constituição, e eu, Guilherme Palmeira,

}9- Vice-Presidente

do Senado_ Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 23, DE 1985
Autoriza o Presidente da República a ausentar-se do País nos últimos dias do mês de novembro de 1985, a
fim de, juntamente com o Presidente da República Argentina, inaugurar a ponte internacional que liga as cidades de
Porto Meira, no Brasil, e Puerto lguazu, na Argentina.

Art. I• f:. o Presidente da República, Senhor Josê Sarney, autorizado a ausentar-se do País, nos últimos dias do mês
de novembro de 1985, a fim de, juntamente com o Presidente da República Argentina, inaugurar a ponte internacional que liga
as cidades de Porto Meira, no Brasil, e Puerto lguazu, na Argentina.

Art.

2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicaçõa.

Senado Federal, 14 de outubro de 1985.- Senador Guilherme Palmeira, !•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e eu, Guilherme Palmeira,
19-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 103, DE 1985
Autoriza o Governo

do~

Estado de Sergipe a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 6.187.413.236

(seis bilhões, cento e oitenta e Sete milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e trinta e seis cruzeiros).

Art. 1• É o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do artigo 2• da Resofução n• 93, de li de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a contratar operação· de-crêd1to no valor de Cr$ 6.187.413.236 (seis-bilhões, cento e oitenta e sete
milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e trinta e seis cruzeiros), correspondente a 279.841 Obrigações Reajustáveis ~do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 22.110,46 (vinte e dois rriil, cento e dez cruzeiros e
quarenta e seis centavos), vigente em dezembro de 1984,junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de unidade hospitalar de pronto atendimento, na
Grande Aracaju (SE), obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central qo Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra

em~ l1igor

na data de sua publicação.

Senado Federal, 14 de outubro de 1'185.- Senador Guilherme Palmeira, !•-Vice-Presidente, no exercício da Presidên-

cia.
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·
. -.Projeto de Resolução n~' 115/85, qüe- autoriza a.
Prefeitura_ Municipal de_Uberaba ( ~G), a elevar em
Crl_lQQ.9&8.400 (cem milhões, now:centos e_ oitenta e
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0
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Ata da 199tt Sessão, em 14 de outubro de 1985
3• Sessão :Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli e Eunice Michiles
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-8E PRESENTES OS SRS. SENADORES:

PARECERES
N•s 850, 851 e .852. de 19115

iorge Kalume- Altevir Leal- Mãrio Maia- Euni·
ce- Michiles - Alcides Paio - Alexandre COsta Helvídio Nunes - Virgilio Távora - Luiz Cavalcante
- Heráclito Rollemberg - Lomanto Júnior - Luiz

Viana - Itamar Franco - Murilo Badar6- Benedito
Ferreira- José Fragelli- OCfaVici Cardoso.
O SR. :PRESID~NTE (Josê Fragelli)- A lista d6 pre~
sençaacusa o comparecimento de 17 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~'-Secretârio iré. proceder à leitura do ExPediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

'PARECER N• 850, DE 1985
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Oficio
"S", n'~ 2, de 1984, (n'~ 43-GG, de 22--2-84, na origem),_ doSenbor_Govema_dor do_Estado da Bahia, solicitando a~!~rizaçã_o d~ -~~ado, a fim_de qu~ a_g_uele
Estado possa alierlar- wna área de terras de sua propriedade à Companhia Vale do Rio Doce S.A.
Relator: Senador Jutahy Magalhães
- O Governador d_o Estado da Bahia pleiteia, com o OfiM
cio n9 43/84-GG, extensão_,_ à Companhia Vale do Rio
Doce ou à Sua -etUpresa controlada Floresta·Rio Doce
-S.A., dos efeitos clã-Resolução n.,. 47, de li de setembro·de 1975, do Senado Federal, cujo teor é o seguinte:
... RESOLUÇÃO N• 47, DE 1975

PARECERES
PARECER
N• 849, de 1985
D~

Comissão de Constituição e Justiça, sobre o

Projeto de Lei do Senado n'l> 160, de 1982, que "restringe a disponibilidade dos bens imóveis do analfabe-

to".
Relator: Senador Luiz Cavalcante
O presente Projeto, sob exame, de autoria da ilustre
Senadora Laélia de Alcântara torna juridicamente inefi~
cuz todo e qualquer ato de disposição de pessoas analfa·
betus ou assemelhadas, sem prévia autorização judicial,
nos contratos de compra e venda de bens imóveis.
Comete a Proposição a interveniência do Ministério
Público para verificar se o ato atende ao interesse do
analfabeto.
Alvarú judicial condicionará a realização do contrato
de ulienação de bens imóveis do analfabeto ao comParecimento do órgão do Ministério -PUblico, a fim de fiscaH.-

zar o seu fiel e exato cumprimento.
Segundo a ilustre Autora, ..a Proposição objetiva coibir a chamada indústria de cessão de direitos heredi~
tários ou processório" •. : e mais, "0 PrOjeto nada mais
pretende do que estender aos analfabetos (ou assemelhados) a proteção consa~rada em Id". · LOiivãmos o espírito social e humanit=áriO da i!ustrC
Dama e Senadora Laélia de Alcântara, m<.LS, pedimos
"vênia" para discordar do asPecto_prático e jurídiCo. ,Ora, ao tornar jurldicainéi1fe""íneficâúodo:t;-qUâlqUei
ato de pessoas analfabetas ou asseme~!J~~as,_ s_~_ prévia
autorização judicial nos contratos de c_ompra e venda de
bens imóveis, estaria a lei incluindo o analfabeto no rol
dos incapazes, irresponsávieS-e interditoS,-e iS"to nuni" mo-'
menta em que a consciência riacional reconheceu a capacidade do analfabeto e assemelhados para discernir e
opinar em questões de magna importânCia, como eleitor.
É, aindu, ferir princípio c_õnstitucional, ..lato sénsu'',
·porque todos são iguais perante a lei, salvo casos que ela
própria especifique e, restritamente, da EmeOda-Constitucional n9 25.
- 'ReSsalte:.Se, maiS, que a interveniência do Ministério
Púb-lico, como condição ..sine qua", criaria sérios entraves à Justiça Comum-, que já não tem ela condições de total e amplo atendimento às partes por insuficiência de
funcionários e outros eleinentos indispensáveis ao andamento dos processos que se avolumam no Ministério
Público.
Ante o exposto, opinamos pela rejeiçãO do presente
Projeto de Lei, por ser iric611stitucíonal e injur(dico.
Sala das Comissões, em 9 de outubro _de 1985~--:-José
Ignácio Ferreira, Presidente- Luiz Cavalcante, Relator
-Martins Filho- Octávio Cardoso- Nivaldo Machado - Nelson Carneiro ~ Fábio Lucena - José Lins.

•

-Autoriza o Estado da Bahia a alienar área
de terras públicas situada's'õãreliã() do extremo
sul daquele Estado.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. É o Estado da Bahia autorizado a
alienar, para a empresa Empreendimentos Florestais S.A., FLONIBRA, subsidiãria da Cia. Vale do
Rio Do~. a ârea de terras públicas, até o limite de
150.000 h a., situ<tda na região sul daquele Estado."
No ofício encaminhado a esta Casa, nos termos do art.
171, parágrafo único, da Constituição Federal, e com remiss_àO-~ao llJ'l.. 4Q7 do Regimento Interno, _o Chefe do
Executivo baiano _S-e refere ao pedido formulado peta
cv.RD, qUe obteve mãnifestação favorável da Procuradoriã Geral do Estado. Alude, ainda, à ..diligência efetivada pelo Instituto de Terras da Bahia-INTERBA", e
en_fat_iza:
"Havendo, o_utrossim, sido instruído com_os_ ele_mentos.i.nfor_rnativos_ prescritos nas alíneas a até edo art._40idô Re81~ento Iiüerno'do Senado Federal, o pedido originário encaminhado a esse alto sodaTídõ ·pelo Estado da Bahia e tratando-se, no caso,
_de mera _extensão à empresa sucessora, dos efeitos
-da Re_solução jã emitida, pareceu-me dispensável
iepeti·los, tádavia, expresSamente, -reiterand_o a
Vossa Excelência que as áreas consideradas não se
~ irlcluem e-ntre_ aqi.iCláS- a~Qtie se refere o ·art. 89 da

-==consmti]çãO-Feaeràl.

-

- - --

Esclareço mais airida que a extensão pleiteada
pela Companhia Vale do Rio DoCe e endossada
pelo meu Governo ater-se-â ao limite de 150.000
-(cento· e -Cínqiltmta mil) hectares estabelecidOs nã .
ResolUção n'~ 41}15-; Cãbendo, conseqilentemente,
alienada_ à empresas Florestas do Rio Doce S.A.,
aperiãs a diferer:i_ç~ en-tre a área epigrafada e-a que tiver efetivamenfe ·sido ·aHenada à Empreendimentos
Florestais S.A. __: FLONIBRA até a data de sua exfinçiíOOiedrante inCOt-poniÇão à própria Compãnhia
Vale___do- Rio
da."
-- - ---Doce
-- ou oUtra empresa sua controlaC6P1à do e·xpediefite da" C ia. Vale do R ia Doce, juntada ao ofício governamental esclarece ter, em 1974, a empreSa--oPtado pela "divúsificação de sUas atividades baM
sicamente através da implantação de empreedimento,
florestal, com vistas à produção de celulose". Afirma
que .. tal empreendimento seria conduzido pela Empreendimentos Florestais S.A. - FLONIBRA, assoclüÇào resullantê. de- acordo celebrado entre a Companhia Vale do Rio Doce_ e a Japan Brazil Paper and Pulp
Resources Dnelopment Co. Ltd., grupo japonês com larga experiência na produção de celulose e derivados".

Para realizar o projeto, a CVRD necessitava de terras
públicas estadt.iãiS e partíCUlares. As gestões foram bem
sucedidas, tendo o Gov:er.no da Bahia solicitado autorização do Senada: Federal para alienar, até o limite de
t 50.000 hectãres, as terras públicas estaduais neceSsãrias
à implantação do empreendimento situado no extremo
sul do Estado._
Assim, a FLONIBRA adquiriu, inicialmente, terras
pú_Çilic_iis_ estaºuais q_o_ total <!e 46500 h a., os quais jâ se
encontmm devi dum ente legitin13:dos. No segundo semestre de 1983,-promoveu a aquisição de mais 47.000 ha. de
terras do Estado, além de haver comprado 54.000 hectares de terras particulares.
Para dispor de matéria primã. adequada à produção de
celulose, a FLOf\J!BRA reflorestou cerca de 38.500 hectares.
Sucede que, em virtude da elevação dos custos de produção, a CVRD preferiú ''"promover a integração de suas
empresas controladas e coligadas que, direta ou indiretamente, atuam na área da celulose e reflorestamento".
Resultado, a FLONIBRA foi_ incorporada pela Celulose
Nipo-Brasileira S.A.- CENIBRA, que também é ''coligada da Comp~hia Vale do Rio ºQ_ce resultante da associação com o mesmo grupo japonês que compõe o
quadro societário-da FLONIBRA".
Em virtUde disso, a- CVRD considera ''necessãiia- a
transferêncfa dos_ atlvoS_d_<i.F-LONIBRA para a Florestas
Rio Doce S.A. ", cujo capitã.! é subscrito, em 99%, pela
mesmâ CVRD que, por Seu Presidente, iiiforma ao Governo da Bahia, ~ correspondência juntada, em c6pía,
ao processo" em tramitaÇão riesta casa:
"A essa controlada sera atribUída a niissão de
ímpjantar o projeto originalmente iniciado pela
FLONIBRA, adequando os seus cronogramas à
realidade do mercado mundial de celulose.
Ê evidente que,~ partir da data da incorporação
da_ Empreendimentos Florestais S.A. - FLONIBRA, o que se d~ráem 1-1-84, não mais poderão
ser_ tituladas terras públicas em seu nome, seja porque deixará ela de existir e mesmo pelo fato de que o
projetO iriicialmente a seu cargo deverá ser executado pela Florestas Rio Doce S/A~'.
A Procuradoria Ger_aJ _do tmauo da Bahia, ao
manifestar-se sobre a pretensão da CVRD, entende ser
efa:

" ... no sentido de que sejam estendidos à FloresM
tas Rio DoceS. A., os efeitos da Resolução n'r'47/75,
para aquisição da _diferença de ârea entre o limite
contemplado nessa Resolução e a extensão que houver sido efetivamente adquirida em função desta
pela FLONIBRA até 31 de dezembro de 1983 ...
Õ Procurado~ do PatrimÔnio do Estado da
Bahia, ao' analisar a questão, objetivamente, opinou que:
- ... Embora não eXpressamente formu(ado pelare---querente, é de entender-se outrossim implicita no
seu pedido, a solicitação de autorização para a
transferência à Florestas Rio Doce S.A. das terras
devolutas alienadas à FLONIBRA por forçada Resolução epigrafada, face ao que dispõe a vigente
~ConStitUiçãO Estadual (art. 108, § 29) e a Lei de Terras do Estado da Bahia (arts. 15 e 23).
A Constituição do Estado da Bahia estabelece, no art.
108, § 2•:
nÃrt. 108. E vedada a alienação, à mesma pessoa natural ou jurídica, de terras públicas com áreas
contíguas ou cumulativas superior a 500 ha. (quinhentos hectares), sai do em caso de empreendimento coOsiderado de interesse para o desenvolvimento
ecqQ.Q_~_i~ da J!J!_h_ia.
',-,'.'O',.,
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§ 2'~- Exceto com prévia autorização do órgão
competente,_ o adquirente de terras públicas somente poderá aliená-las qUando decorridos mais de 5
(cinco) anos d~ sua aquisição, ressalvadas as hipóteses de execução das garantias necessãrias à conces-
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são de crédito ruraJ por instituições firlanCeiras e-Órgãos oficiais e bem assim da transmissão causa mortis."
ÉXPlicitUndo a questão: o adquirente de terraS póbú~
cas do Estado da Bahia só poderá alienã-las em três hipóteses; a após cinco anos decorridos da aquisição; b)
para garantir a execução de dívidas decorrent~ de concessão de crédito por instituições _financeiras e_-órgàÓ-s

oficiais; c) por transmissão ''causa inortis".
No c.lso presente, e riã-íOrma do art. 108, caput, da
Constituição do Estado da Bahia, o empreendimento a
que se propõe a Florestas Rio Doce S.A., foi considerado de interesse para o desenvolvimento econômico da
Bahia, preenchendo, dessa forma, requisito constitucio·
na!.
Quando, em 1975, o Governo do Estado _da Bahia sOH·
citou autorizaçãO apra afienar fso.Ooo hectareS de terras
públicas de sua propriedade à subsidiária da CVRD,
ocorreram dúvidas quanto à obediência ao art. 407 do
Regimento Interno_ do Senado Federal. Para alguns, o
pedido não atendera às exigências da lei interna da Casa,
porquanto nem sequer existia estudo sobre as condiçÕes
ecológicas, agrológicas e climáticas _ela área objetQ d~
alienação.
-Todavia, foi aceita a argumentação de que._alélll de ser
a Vale do Rio Doce constituída àe capital essencialmente
brasileiro, do qual mais de 64% em ações ordinárias -no':'
minativas do Tesouro- Nacional, e -mais_ de 59 de Ãutar·
quias, a empresa in"teressada na aquisição das terras concordou com o Executivo baiano em que da área total
pretendida haveria _"a preservação obrigatória de flores·
tas primitivaS".
iJe acordo com a exposição da CVRD, à época, o investimento total do projeto seria de oitocentos milhões
·de dólares, com a previsão de receita anual de 250 milhões de_ dólares, A área prevista para reflorestamento
seria de450.000 hectares, com o elJ1preeendimento viabiIizando a construção de um terminal marítimo, na re-gião, para receber navios de grande porte. Com isso, seria modificada a estrutura social e econômica da região,
com a oferta de trabalho gerada correspondendo a cerca
de quinze mil empregos.
O objetivo era implantar três usin~s para a produção
de celulose. O projeto previa capacidade inicial de 750
toneladas/dia, cada usina. Propunha-se a preservação
das florest;;JS naturais, a fim de permitir a instalação de
campos de pesquisa e proteção ecológica, abran86ndo
oitenta mil hectares. Ãféin alsso, a implantação de
projetos-satélites de reflorestamento, com essências natívãs constituiu comproffiíssO lnalienáVei, taftto quil-ritõ"o
plantio de até vinte mil hectares de seringueiras.
A subsidiária da CVRú,.FLbNIBRA, adquiriu re_~
gistrou como de sua propriedade 46.500 hectar~ delterras públicãs e 54.000 hectares de terra~ particulaces. Com
isso, poSsuía nada menos de 100.500 hectar~ quando
deixou de existir,- deixandO, aindã, negociados 47.000
hecta.res de terras públicas.

e

Ora, se tal empresa fora beneficiada com autorização
especial para adquirir 150.000 hectaces de_ terras públicas, e só comprara e registrara, efetivamente, 46.500 hec.,
tares, restam 103.500 hectares_ como saldo. É que os
54.000 hectares de terras particulares nada têm a ver com
a Resolução n9 47/75 do Senado Federal.
Convém ressaltar que o projeto da FLONJBRA falava
em reflorestamento de 450.000 ha e de campos de pesqui~
sa e_ proteção ecológica abarcando oitenta mil c~ectares.
Tais números-são surpreendentes, eis que tamanha ârea
exigiria- ílldíSci.itível explicitação.
Resta verificar o fato de que as terras adquiridas pela
FLONIBRA parece não terem sido alvo da implantaÇãO
do ambicioso projeto. E mais., a FLONIBRA tinha capital da Jap<m Bruzil Paper and Pulp Resources Development Co. Ltd., tumbém a Celulose Nipo-Brasileíra CENIBRA, tem grande parcela de capital do mesmo
grupo japonês. Melhor informando, a CENIQRA tem
47,50% de ações ordinárias subscritos pela Vale do Rio
Doce e 46,25% subscritos pela Japan Br_azil_ Paper, de _
açÕes preferenciais ""A" a Vale do Rio Doce subscreve~,t _
3,13%, enquanto a JBP adquiriu 1,87% do tipo "B" e
1,25% do tipo "C". ·
Quanto à FLONIBRA, a Vale do Rio Doce tem
49,30% de ações ordináriaS, enquanto a CENIBRA,
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} .Ii_o/j _e_~ J ~~- 39,6~f%_, fiçafldo ainda a_Ç~ENJB~Â com

IalóriO·::enc~iilhudo à Superintendência JuríCiica da

3,33% das ações preferenciais.
Portanto, a participação do grupo japonês parece ele-vitda em companhias que adquirem vastas extensões de
terras, nU o apenas de particulares, mas também públicas.
Há informação de que a CVRD possui noventa e nove
por cento do capital da_ emJ2resa sucessor<! da. FLON-fBRA. Entretanto, a docunlen-tação trazida não inclui
oS átos constitutivos da Florestas Rio Doce -S.A., nem os
extintivos da Empreendimentos Florestais S.A.
Como o pleito governamental contido no Oficio "S"
n'~ 2, de 1984, do Senado (Of. n9 43-GG, de 22-2-84, na
origem) veio desacompanhado de documentos essenciais, tomei a iniciativa de soJicitá~los. E somente agora
e!es foram~trazido~._permitindo o exame da matéria.
O .Regimento Interno' do Senado Federal (art. 407)
exige que o pedido de autorização, formulado pelo Governador de Estado ou Território, para alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a 3.000
hectares seja instruído _c_om:
a) planta e descrição minuciosa das terras objeto da
transação, esclarecimentos sobre o destino que se lhes
pretenda dar_ e_ razões justincativas_do ato;
-· -b) n-Õffi~_e ~aéion~Üdade da pessoa física ou jurídiC_a_
comp(adora, capacidade de exploração e idoneidade
profissional;

-Com],anhi<t Vale do Rio Doce:
I - A circunstância de haver a alienação de terras,
- pelo Estado da Bahia à FLON IBRA, dependido de préviu autorização do Senado Federal, por força do disposto no preceito co-nstitucional, não implica qualquer obstá, "f.'u!o à eventual alienação das mesmas terras por parte da
FLONJBRA. nem a submei"e Cz {jualquer formalidade ou
-exigência espedal:
2_- A_constitui_ção Federal, ..... submete à prévia autoriZcação do Senado Federal a alienação de áreas de terraS:- Pú bficas súperiores a 3.000 hectares,
não- cria
qualquer ônus, encargo ou restrição ao regime dominial
das_ terr?s C!lja a_lien:ação seja autorizada;
3 - A- Reso]uçào n9 47/15 do Senado_ Federal também não contém qualquer restrição;
4 -- RelatíVameríte ao Governo do Estado da Bahia, a
questão já -se apreSenta diferentemente: os atoS mediante
os_quais-se _efetivOU a alienação de terras, contêm limi·
tações e,xpressas ao poder de vü o adquirente a delas dispor. Nos títulos definitivos outol-gados pelo Estado da
Buhii à -FLONIBRA há dois tipos diferentes
trições:

c) planta e -descrição de outras terras que o adquirente
possua, com especificação dã respeCtiva.-área•de utili.._
zaçào;
d) parecer do órgão comPetente, nos Estados, sobre
as condições agrológicas, ecológicas e climáticas das
áreas objeto de alienação ou concessão, bem como de
sua _pt;?siç_ãp em (ace dos_ trapsportes aos centros consuinidoies;
· e) esclarecimentos sobre -a !!Xistência, na ârea cuja
alienaçàõ se pretenda:
I - de posseiros com mais de 10 (dez) anos ininterruptos de ocupação;
2 - de silvícolas.
--- Sucedé que - talvez por tratar-se de transferência- de
permissão- nenhum dos documentos referidos pelo l;lft.
467 dOR.egimento foi juntado. E os trazidos, agora, ao
er_o~~o_. _são _os s_eg~in~es:
I - certidão do Instituto de Terra:s da Bahia, de que a
Empreendimentos Florestais S.A.- FLONIBRA "é titular de processos de regularização fundiária de terras
devolutas_ situadas nos Municípios de Mucuri, Caravelas, Nov~ Viçosa;- Prado, Porto Seguro, &anta Cruz de
Ca~_f!Jia_~?~I_Il}O~~e. todos no Estado da Bahia";
l i - vinte e_nove (29) certidões da FUNAI, de que
••não lbi constatada a presença de índio ou de aldeamento indígena" em âreas pretendidas pela Empreendimen~
tos Florestais S.A. - FLONIBRA;
- nr-certidão di) bNER de que "os terrenos de propriedade da requerente" (Empreendime:ºtos Florestais
S.A.- FLONIBRA) •• ... estão nos-limites exatos d8.s
das faj~_as de domínio das r~feridas rodovias.".
Nenhum documento sobr_e a existência da Florestas
Rio Doce S.A., porém, foi acostado. E é imprescindível
que se demonstre, pelo menos, a existência jurídica da
empresa que se pretende beneficiar com a extensão dos
efeitos da Resolução n9 47 do Senado Federal.
Ao processo foí]unta~a_ ã análise proCedida pelos Advogados Prisco Paraíso, Lima Rocha§ Telhada, com escritórios à Praça Pio X, 98, 49 andar, Rio de .Janeiro e à
Av.-Brigadeiro Faria Lima, 2020, 59 andar, São Paulo.
Nesse trabalho, sobre "as formalidades essenciais a que
se condiciona a pretendida permuta de terras entre a
FLONI~RA e a Florestas !_ti? J?oce, ~enf:!o ~m vista que
entre aS áreas de propriedade da FLONIBRA a serem
pcrmuwdas incluem-se glebas de terras públicas, adquíridus ao Estado da Bahia mediante prévia autoriz~çào
do Senado Federal..._ "nada foi dem_onstrada a respeito
dUexUnçao da FLONIBRA, me~iante incorporação à
própria ~CÕIÚ/JC!]ihia_Vale do Rio Doce ou_ outra empresa
sua collfrolada, çonforme salienta a mensagem do Governado~r- do EstaCfo da Bahia.
Q~-~~ty_(f_Q~_r~fjz~dQS pelo aludido escritório de advocacia Conduziram às seguintes conclusões expostas no re--

mas

-de-res-

"Condição Resolutiva~ Nos termos da cláusula
contratual acordada entre o alienante e o adquirente
(art. 119 do Código-Civil) que consta do processo de
titulação, a área objeto deste título não poderá ser
alienada a qualquer título, antes de decorridos mais
de cinco (05) anos da_data do registro imobiliário do
mesmo, salvo autorizaçãO do INTERBA, execução
de garantías -de crédito rural por órgãos oficiais e
transmissão "causa mortis", sob pena de resolução
de pleno direito-da venda."
Tal restrição se fundamenta no § 29 do art. 108 da
Constituição do -Estãdo da Bahia, com a redação -dada
pela Emenda Constitucional n9 3. Eis o dispoSitivo:
"Art. 108.

. ....•....... ~· ......•.... .,. •• _.

...... ·-·-·-· , ... -.. •"-'• ...... ' ..... .....
_

··~

.... .

§ 29 Exceto .com prévia autorização do órgão
competente, o adquirente de terrãs públicas somente poderá alienã-Jas quando decorridos mais de 5
_(cinco) anos de sua aquisição, ressalvadas as hípóte~
ses de execução das garantias necessárias à concessão de crédito rural por instituições financeiras e órgãos oficiais, e bem assim de transmissão ...causa
mortis"

5- Tal restrição ao poder de dispor do objeto da propriedade poderá ser .contornada mediante a préviã.
aquiescência âo IOstituto de Terras da Bahia;
6"- Ern alguns títulos, a restrição à plena propriedade
está na subordinação da condição resolutiva do§ único
do art. 23 da Lei n<> 3.038, de 10-10·1972, com as alte-rações produzidas pela Lei ns> 3.443, de 12-12-1975._ O
art. 23 da Lei n9 3.038, de 1972, vincula a alienação ao
cumprimento do projeto previsto _e estabelece a resolução da venda se durante a execução do projeto_ocorrer
o descuffiprimento deste (art. 23, §único). Pol' sua vez, o
art. -15_ da mesma norma ieB:al veda a alienação, à mesma
pessoa, naturàl ou jurídica, de terras públicas de área superior a quinhentos hectares, exceto em caso de empreendirilento considerado de -interesse para o desenvolvimento econômiCo 'do Estado. Ocorre, aí, a restrição ao
poder de usar, não o poder de dispor, condidonandci.:se
a propriedade_ transferida à_utifi"zação nos fi-ns específicos
à vista dos quais foi outOrgada a transferência;
7- A-s-;;im, é necessário evitar que a permuta que se
tbn em vista possa vir a caracterizar o ..descumprimento

do projeto", __ segundo as expressões da Ie:i estadual;
8 - O objetivo do empreendimento a cargo da FLO~
NIBRA, quejustifi_cõu a Res-oluçãO n9-47J75, áo Seri.3do-Federal, -foi "promover o reflorestamento cortl espécies
adequudas para a produção de celulose e sua utilização
industrial".
As conclusões oferecidas pelo indicado escritório de
Advocacia traz fato novo: houve, antes do pedido encaminhado a esta Casa do Congresso, intenção de permuta
dus terras adquiridas em virtUde da autorizaçào concedi~
da pelo Senado, na Resolução n9 47 j75. O prOcesso deixa de esclarecer com que __entidade, e para que fins, tal
permuta estava em vias d_e negociação.
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A escritura pública de constituição da Florestas Rio
Doce S.A.,lavruda no Cartório do 2<> Ofício de Notas de
Belo Horizonte (Livro nl' 56l~A, fls. 81 a 88) inclui os Es-

tatutos, que têm sede em Belo Horizonte e pode criar e
encerrar filiuis, agênCias; suéursais e representações em
qualquer parte do País (art. 2~>), terido por objeto o se-guinte, conforme o art. J~>:
•·Art. 3_9 A Sociedade terá por objeto o florestamento e o retlorestamento, a exploração de florestas, sua industrialização e comercialização, podendo exercer tais atividades por conta de terceiros.
§ I~' A Sociedade poderá também explorar ativiillldes agrícolus e pecuárias, ligadas ou não _ao seu
objeto pri nci pai.
§ 2<~ A Sociedade poderá participar de outras
sociedades, direta ou indiretamente relacionadas
com seus fins sociais, na qualidade de acionista ou
cotista."

Os fundadores da Florestas Rio Doce S. A. são a CQrii_;.~
panhia Vale do Rio Doe~, sediada no Rio de Janeiro; a
Vale do Rio Doce Navegação S.A., sediada no Rio de
Janeiro; a Centrais Elétricas Minas Gerais S.A: - CE-.
MIG; a Construtor<!. Barbosa Mello S.A., sediada em
Belo Horizonte; a Construtora Vale_" do Piracic-aba S.A.,
sediada em Belo Horizonte; a Companhia Mineira de
Cerveja, sediada em Belo Horizonte; a Companhia Siderúrgica Belga-Mineira, sediada em Saba~á.
A participação acionárta não foi encaminhada ao Senado mas foi anexada aos autos certidão da Junta Comercial do Estado do Espíiito Santo sobre o arquivamento de atos da Empreendimentos Florestais S.A. -

FLONIBRA.
Também foram acostados ao processo as ªutprizações
do Instituto de Terras da Bania para que a FLONIBRA
aliene à Florestas Rio Doce S.A. os imóveis por ela adquiridos, com ·base na Resolução n9 47f75,_nos Municípios de Mucuri, Nova Viçosa, Caravelas, Alcobaça, Prado, Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália e Belmonte,
n•nw1ciando ao direito de resolucão de venda.
Documentos r_elativos ao registro de imóveis e ao pa:;umento de débitos com o respectivo certifiCado de ca:tastro do INCRA foram igualmente juntados.
Quem deve .atestar a inexistência de posseiros ou pro;etos de reforma agrária é o INCRA. A certidão do 1!'1-1 ERBA, é verdade, aJUde a pesquisas cartoriais e vistO-i<.is realizadas, e garante que .. não se-encontraram obs. áculos à tramitação dos processos nem dúvidas, quanto
-, e~tistência de posseiros nas mesmas".
Evidentemente, não se pode colocar em dúvida tal
,firmativa: A. inda mais quando está provada a posse das
!lbsidiárias da Companhia Vale do Rio Doce, iriclusiVe
; aquisição dos direitos de posse dos antigos ocupantes.
Faltou ser juntado documento relativo ao trabalho
:o:ecutado pela FLONIBRA e, ainda, quanto à implan:tç.;:1o do projeto que a referida empresa se comprometeu
·realizar, quando pleiteou a aquisição das imensas gleTodavia, a mensagem do Governador da Bahia contlua endossando o pedido formalizado pela Companhia
'ale ·do Rio Doce, dizendo textualmente:
·
Esclareço mais aihda que a extensão pleiteada
pelo Companhia Vale do Rio Doce e endossada
pelo meu Governo ater-se-ã ao limite de 150.000
(cento e cinqifenta mil) hectares estabelecido na Resolução n~ 47/75, cabendo, conseqUentemente, alienada a empresa Florestas Rio Doce S.A. apenas a
diferença entre a área epigrafada e a que tiver efetiV'.tmente sido alienada à Empreeendimentos Florestais S.A.- FLONIBRA, até a data de sua extinção
mediante incorporação à própria Companhia Vale
do Rio Doce ou outra empresa sua controlada.
Ante o exposto, e como o Governador do Estado da
:ahia convalída a pretensão da Vale do Rio Doce, opi,;;mos pelo atendimento da pretensão, na foi-In a do se_uinte.

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção li)

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 118, DE 1985

- AUtOiiziú) GOveiDo-aOEStãdO-dii Bllhia a tiãnsfe-rir à Companhia Vale do Rio Doce ou à sua empresa
cõntrOlada FloiestaS-Rlõ Doce S.A. o dii-eifo a aquiw
sição da diferença entre a área efetivamente alienada
JlEõlpreendlnieDTos Florestais S~A:- FLONJBRA e
o total da área cuja alienaçao é autoriZada pela Reso----lução n9 47, de 1975, do Senado Federal.
O Senado Federal_ resolve:
Artigo único. E o Governo do Estado da B_ahia autorizado a transferir à COmpanhia Vale do Rio Doce ou
à suu empresa cOntrolada Florestais Rio DoceS.A. odíreito à aquiStÇão da diferença entre a área efetivamente
alienada a Empreendimentos Florestais S.A. - FLONIBRA, e o total_da área_cuja alienação é autorizad,l
pela Resõluçâó n~ 41, de 1975, dO senado Federal._
Sala das C0n1issões,.21 de agosto de 1985.- Gabriel
Her~es..L P.r.~sid~_!lt~.~'n. ~~e~~_l_~!o .~.<!1:1.!al!>: _Magalhães,
Relalur_""'""" Alcides Saldanha- Henrique Santillo- Jor~
ge Kalwne- Álvaro Dias ~ltevir Leal- Aderbal Jurema.

_ ~-~----PARECERES
N's 851 e 852, de 1985

Sobre_ o Projeto de ReSolução n9 118/85, apresenw
. tad_g_ pela Comissão de Legislação Social, "sobre o
Ofíc_io "S", n~ 2, de 1984 (n~ 4J.:GG, de 2Zw~, na
origem), do Senhor GOvel-nftdor do EStado da Bahia,
solicitando_ autori:zllçàO do Senado, a fim de que aquele Estado possa alienar uma área de terras de sua pro-- priedãde à Coinpanhia Vale do Rio Doce S.A. ".

PARECER N' 851, DE 1985
Da Comissão dC- CoÍistituiçio e Justiça
Relator: Senador Martins Filho
Pelo Ofício n~ 43/84-GG,_o _Senhor Governador da
Bahia cncuminhou ao Presidente do Senado Federal, a
22 de ICvereiro de 1984, na forma do art. 17 I, parágrafo
único da Constituição e do art. 407 do Regimento Interno do Senado, pleito da Companhia Vale do Rio Doce,
no .sentido de obter__extensão à requerente, ou à sua empresa controlad<l FLORES'!_A§._ ~10 DOCE S_/A, dos
efeitos aú R.es:õlUção n9-47, qUe ·auforiz.ou o EstadO da
Bahia a alienar à FLONIBRA, também controlada pela
Compunhia Vale do Rio Doce, cento e cinqilenta mil
hec~UJ:I..'S de_Jerras deyp_h,l_t_;ls.
A ·pretendida outorga, consubstanciada na Resolução
n1• 47, de 11 de setembro de 1957, teve pareceres das Comissões de Legislação Social, Economia, Constituição e
Justiça e Agricultura, pelo deferimento da solicitação,
além de manifestaçãO favorável da Procuradoria Geral
do Estado da B<Jhia, atendido o interesse público, resguardado pelo art. 171, parágrafo único da ConstituiçãO,que declara:
"Parágmfo único. Salvo para execução de planos de reforma agrária, não se farã, seni prévía au- -torização do Senado, alienação ou concessão de terras públicas com área superior a três mil hectares."
Depois de referir-se à apresentação dos elementos informativos previstos nas alírleas ..a" a ..e" do art. 407 do·
Regimeilto Interno do Senado-, encaminhados no pedido
inicial e por isso dispensando-se de reiterá-los, por
tratar-se de mefa exterlSão, não configurando áreas de
segurança nacional (art. 89, item IV, da Constituição),
adverte o requerimento:
... Esclareço mais ainc;ia que a extensão pleiteada
pela Comp:mhia Vale do Rio Doce e endossada
pelo meu Governo a_ter-se-á ao limite de 150.000
(cento e cinqüenta mil) hectares estabelecidos na
Resolução !l~'_ 47f75, cabendo, conseqUentemente,
alienada á ~mpreSa Floresta do Rio Doce S/A, apenas a diferença entre a área epigrafada e a que tiver
sido alienada à Empreendimentos Florestais SfA,
FLONIBRA, até a data de sua extinção, mediante a
incorpOração à própria Comparihia Vale -do Rio
- Do(;e ou outra empresa cuntrolada."
Q_requerimento está instruído por vinte e quatro certidões negativas da Fundação Nacional do lndio, decla-
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ranJo a inexistência de tii6os indígenas na área (fls. 15 a
43), cscritur<l pública de çonstituição da Sociedade Anônima Flore ...,tas do Rio DoceS/A (fls. 44), e respectivo

Estatuto Soda! (Jls. 50), registro dos atos constitutivos
nu Junta Comercial (fls. 64), renúncia ao direito de resolução de venda, apresentada pelo Instituto de Terras da
Bahi<t (lls. 66 a 73), certidão do Registro de Imóveis e Hipoteca . . (fls. 75 e 76). cCr(ÍficaôoS de cadastro do INCRA
(lls. 77) e para registro e averbação (fls. 78 a 154).
~prcciad_a ~~ matériu pela Comissão de Legislação Soei ui, lembrOu o Relator, nobre Senador Jutahy Magalhães que, "para realizar o projeto, a CVRD necessitava
de terras públicas estaduais e p-ai'ticulãres. As gestões foram bem sucedidas, tendo o Governo da Bahia solicitado autorizuçào do Senado Federal para alienar, até o limite de 150.000 hectares, as terras públicas estaduais neccssúrias à implantação do empreendimento situado no
extremo sul do Estado.
Adquiridos, pela FLONIBRA, inicialmente, 46.500
hectares, no segundo semestre de 1983 obteve mais
47.000 hc.."Ctares do Estado e 54.000 de particulares, reflorestando cerca de 38.000 hectares.
Ocorrcnd_o, posteriormente, a incorporação da FLONI BRA à CENI BRA, ú)rriOu-se necessária a transferência dos <ltivos, com parecer favorável da Procuradoria
Geral do Estado, utendendo-se à exigência do art. 108, §
2<.>, da Con~~tituiçào da Bahia.
Assinala esse parecer que o pleito atende às exigências
do ;.trt. 407 do Regimento Interno do Senado, consistindo em:
a) planta e descrição das terras objeto da transação,
esclarecido o destino pretendido para as mesmas;
b) nome e nacionalidade da pessoa física ou jurídica
comprudora, capacidade de exploração e idoneidade
prolissiOnal;
c) planta e descriç-Jo de outras terras de propriedade
do ~tdquirente, especílicada a área utilizada;
d) purecer do órgão estadual competente, sobre as
condições agrológicas, ecológicas e climátícas das áreas,
bem como de sua disposição em fa-ce dos transportes nos
centros consumidores:
e) esclarecimentos sobre a existência, na área, de silvícolas ou posseiros com mais de dez anos de ininterrupta
ocupaçào.
Assinale-se que, além da documentação citada por
estú Comissào;íilduídas as diversas certidões e respecti~
v:t paginação no processo, os demais acompanharam a
proposição anterior, de que a presente se constitui em
simples ampliação de úrea.
Prdiminarmente, o pedido atende aos pressupostos
constitucionais e regimentais em que se fundamenta,
obedecendo ~1s exigências da legislação estadual, corivenientcmcnte informado pela documentação necessária.
No mérito, constitui-se em medida necessária para a
tomo:tda de medidas in<tdiáveis no processo de reflorestamento do Estado da Bahia, por empresas públicas capacitadas, sob a orientaç<.lo da Companhia Vale do Rio
Dor.:e, que apresenta consolidada experiência no setor.
Di<.mtc do exposto, constitucional, jurídico, fiel à técnir.:a legislativa e consoante os interesses do nosso desenvolvimento florestal, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução da ComissãCJ de Legislação Social, que
atende:) justa proposta do Governo do Estado da Bahia.
Sal á- das Comissões, em 9 de outubro de 1985.- José
Ignácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, RelatorLuiz Cavalcante- Octávio Cardoso- Nelson Carneiro
- Fábio l.J.Jceoa - Nivaldo Machado -.José Lins.

PARECER

N~

852, DE 1985

Da CoõliSSi.O de Agricultura
Relator: Senador Roberto Wypycb
Considerado constitucional, jurídico e fiel à técnica legislativa, além do "Consoante com os interesses do nosso
dc.<>cnvolvimento florestal", pela douta Comissão de
Constituição e Justiça, vem ao exame deste Órgão Técnico o Projeto de Resolução apresentado pela Comissão de
Lcgislaç:io Social, depois de examinar minuciosamente a
solidtuçãó Coi1tTcla no-OfíciO "S" ri~ 02, de 1984, cncaminhuUú a esta Cúsa do Congresso pelo Governador do EslaUo da Bahia.
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Em sintese, o pedido patrocinado pelo Chefe do Exe~
cutivo baiano é o seguinte:
-A Resolução n9 47, de 1975, do Senado Federal, autorizou o Estado da Bahia alienar à Empreendimen-tos Florestais S.A. - FLONIBRA, empresa
controlada pela Conpanhia Vale do Rio Doce S,A.,
cento e cinqUenta mil hectares (150.000 ha.) de terras devolutas.
É que o Vale do Rio Doce d7cidi:ra pela div~r_sifi
caç.:io de suas atividad;s, baSJcamente a!ra~es. d,a
implantação de empreendimentos florestaiS, obJetivando a produção _de celulose.
Para tanto, promovera uma associação com a
empresa japonesa denominada Japan BrazH Paper
and Pulp Resources Development Co. Ltda., que
tem larga experiência no setor.
Da associação, surgiu a FLONIBRA que, para
realizar o projeto passou a necessitar de terras
públicas estaduais e particulares, na ârea Sul da
Bahia,

Em face disso, os entendimentos da Vale do Rio.
Doce com o Governo da Bahia resultou no encamiR
nhamento de pedido aÕ ·se.nado_ Federal, em obediência a _dispositivo constitucionaJ.
A Comi,ssão de Legislação Soci:al d.~sta Casa,
após exame da matéria, informa,_ no parecer que terminou pela apresentação do prOJeto em estudo, qu_e
·--a FLONIBRA adquiriu, inicialmente, terras púbhR
cus estaduais no total de 46 ..500 ha., os quais já se
encontram devidamente legitimados. No. seguil<l;o
semestre de 1283, promoveu a aquisição de mais
47.000 ha. de terras do Estado, além de haver comprado 54.000 hectares de terras particulares".
Informa, ainda, a Comissão de Legislação Social
que a FLONIBRA reflorestou cerca ~-e 38.500 hectares.
Em virtude da elevação dos C4$t9S de; produção,
a FLONIBRA foi incorporada pela Celulose NipoBrusileira S.A. - CENIBRA, outra controlada da
Vale do Rio Doce e, por isso mesmo, tornouRse con~
veniente a tl::ansTerência dos ~tivos.da FLONIIJRA _
pura a nova empresa Florestas Rio Doce S.A._, tamR
bi!m controlada da Vale.
Todas as exigências consti~ucionais e regimentais fo_ram preenchidas, durante a tramitaçã? do proc:sso pela
Comissão de Legislação Social. As extgênctas fettas t:elo
eminente Relator da CLS, Senador Jutahy Magal~aes,
formn atendidas. Tanto que a Comissão de Constituição
e Jusliça consignou _o seguinte:
"O requerimento está instruído por vinte e C(uatro certidões negativas da Fundação Nacional do
In di o declarando a inexistência de tribos indígenas
na âr~ (fls lS a 43), escritur~ pública de const_ituiçào da Sociedade Anônima Florestas ~0:- Rto
Doce S.A. (lls. 44), e respectivo Estatuto Soctal (fls.
50), registro dos atos constitutivos na Junta Comercial (fls. 64), renúncia ao direito de resolução de
venda, apresentada pelo Instituto de Terrãs d_a
Bahia (fls. 66 a 73), certidão do Registro de lmóv~ts
e Hipotecas (fls 75 e 76), certificados de cadastro dÇ)
INCRA (fls. 77) e para registro e averbação(~:_. ?8 _
a 154)."
Do ponto de vista desta Comissão, o Projeto merece
atendimento. A transferêncía de- terrãs devolutas doEstado da Bahia~ empresa controla~a_pela_Companhia
Vale do Rio Doce S.A. já encontra ãutorizada pelaResolução n\"1 47/75 do Senado Ff;deral. Houv.e_aqu_isi_ções
reuJizadu_s; outras existem em andamentp. Há, sob~~t_u
do, um projeto de reflorestamento a sér cumprido, com
objetivos industríais e comerciais.
Opinamos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Resolução.
Sala das Comissões, em 10 de outubro de 1985, -.Benedito Ferreira, Presidente- Roberto Wypych,)lelator
- Mauro Borges - Nivald.o Machado.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão I!)

PARECERES
N•s 853 e 854, de 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 30, de 1983
(n\"1 S.563MB, de 1981, na Ç~s~ de origem), que uauera a redaÇão do art. 446, da ConsOlidação das Leis do
Trabttlho, aprovada pelo Decreto-lei n\"1 5.452., de )\"'
de maio de 1943".
PARECER N9 853,_ de 1985
Da Comissão de Constitulçllo e Justiça

Relator: Senador Moacyr Dulirte
A Proposição em tela objetiva modificar dispositivo
da CLT (art. 446 e seu parágrafo único), relacionado à
capacidade da mulhe_r casada e do menor entre 18 e21_
anos para pactuarem contrato de trabalho.
Pr~t!Wd~ <l,_jniciativa eXcluir a presunção de outorga
usória ( caput do art. 446) para o trabalho do cônjugemulher e retirar do marido a faculdade de pleitear aresciSã.Õ_ dO c_Oõifã:tõ de trabalho por ela firmado (parágrafo
úni-ca· do mesmo artigo), sob o preSsupostO de que menM
cionadas prescrições se acham derrogadas desde o ad~
vento da Lei n\> 4·.121, de_27-8-64, que veio alterar, no regime da Lei Civil, a situação jurídica da mulher casada.
2. Observe-se, prelimimlrmente, que, tendo sido
aprovada na Câmara dos Deputados, a Proposição lá re~
cebeu Parecer pela constitucionalidade e juridicidade de
sua Comissão Técnica, com integral apoio do Plenário.
Em conseqUência, descabe novo pronunciamento desta
Comissão quanto aos mesmos a~pectos, ~ teor do artigo
IO_O;inciso 111, alínea. "b", item l, do nosso Regimento.
3. No relativo ao mérito, pOrém, lícita sua manifesR
tação, ex vi, do art. 100, inciso I, item 6, tratandoRse,
como se percebe, de matêria trabalhista, embora com ramificações do Direito __CiVil~_
A plena capacidade laboral da mulher casada, inobstante configure institutO afeto _ã.o cámpo do DireitO ~do
Trabalho, exsurge êin nossa ordem jurídica pari passu
conl sua enl-ancipação ciVil, por vfa de hermenêutica e
construção jurisprudencial.
Assim, a providência que· o Projeto colima vetn ao.enco,ntfo dessa conquista de nossa civilização, para normatizar no téxto legal aqúilo que a consciência jurídíCa jã
havia sancionado sob o pâlio da igualdade de direitos e
oportunidades entre o homem e a mulher.
4. Nessas condições e consentâneo com nosso estágio de desenvolvimento sócio-cultural e os postulados
que informam o Direito Positivo brasileiro,
posicionamoRnos favoravelmente à aprovação da matéria contida no Projeto em epígrafe.
Sala das Comissões, em 21 de agosto de 1985. -José
Ignácio Ferreira, Presidente- Moacyr Dqarte, Relator_
_.::..Nivaldo Machado- Américo de Souza- Hélio Guei~
ros - Octávio Cardoso - Roberto Campos - Lenoir
Vargas - Raimundo Parente - Nelson Carneiro.
.PÀRECER
N9 854, de -1985
Da Comissão de Legislação Sócial
Relator:- Senador Henrique Santillo
Em exarrie, o Projeto indicado na epígrafe, originãrio
da Câmara dos Deputados e de autoria da i11,1stre _Depu~
tada Lúcia Viveiros, que, alterando o artigo 446 da CLT,
-suprime a autorização presumida do .mar:ido para que a
mulher possa trabalhar, bem assim a necess.idade de a
mulher, em caso de oposição conjugal, recorrer ao supriR
Inéfito dã-autOridade judiciária competente.
Justificando a medida, salienta a Autora:
.. Esta _nossa iniciativa busca não só. eliminar
_ ~tígios de uma pretensa sub-Tnissão aos caprichos
do marido, quando se trata de executar o seu con~
trato de trabalho, c-omo, também, devemos conside-rar derrogada tal norma celetista pela Lei n\"1 4.121,
de 27 de agosto de 1962, que dispõe sobre a situação
jurfdica da mulher casada.
Restará, no referido artigo 446, a parte relativa
ao maior de 18 e menor de 21 anos, quando, então,
poder-se-á presumir autorizado o seu trabalho, sendo facultado, no entanto, ao menor requerer à auto~
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ridade judjci_ária _o competente suprimento quando
ocorrer oposição do pai ou do responsável legal à
sua permanência nos· quadros da empresa."
A douta Comissão de Constituição e Justiça, em parecer da lavra do ilustre Senador Moacyr Duarte, emitiu
manifestação favorável à aprovação da matêria.
De nossa parte, igualmente, nada temos a opor à Proposição ora sob análise.
O artigo 446 da CLT, cuja alteração ê proposta, data,
na verdade, de uma época (1943) em que a mulher casada, nos termos do Código Civil, era detentora de capacidade apenas relativa, necessitando, pois, da outorga marital para a prática de atos válidos na órbita civil.
A mencionada restrição, porém, foi extinta a partir de
1962, com :a edição do chamadQ .. Estatuto da Mu_lher
Casada" (Lei n" 4.121, de 26 de agosto daquele ano).
Com int_eira razão, pois, a Autora, ao procurar desa-.
pear do Texto Consolidado o preceito que, em dessintonia com a evolução da situação jurídica da mulher, ainda
lhe restringe a capacidade, ao permitir a oposição do marido ao exercício de atividade laborativa fora do lar conjugal.
_
O presente Projeto, assim, apenas conforma a CLT à
realidade social do momento presente, razão por que nos
manifestamos, tamb~m, por sua aprovação.
Sala das Comissões, em 10 de outubro d.e 1985.Gabriel Hermes, Presidente em exercício - Henrique
Santillo, Relator - Alcides Saldanha- Nivaldo Machado - Albano Franco (sem voto) -Alcides Paio.

O SR. PRESIDENT~ (José Fragelli)- O Expediente
lido vã:i à Pubticãção.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. J9Secretârio.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 309, de 1985
Autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação
Nacional do Bem-Estar do Idoso- FUNABEI, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPITULO I
Oa Instituição, Regime e Objetivos da Fundação Nacional
do BerpREstar do Idoso - FUNABEI
Art. I\"' Fica o Poder EXecutivo autorizado a instituir, dentro de L20 (cento e vinte) dias, a Fundação Nacional_do Bem-Estar do Idoso, que se regerá por estatuR
tos aprovados por decreto do Presidente da RepúblicaL_
Art. 2? A Fundação Nacional do Bem-Estar do Idoso ticarú integrada ao SJNPAS- Sistema Nacional de
Previdência e Assistência Social, sob a oríentação, coordenação e controle do Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.
Art. 3? A-Fundação Nacional do BemREstar dO ldÕso adquirirá personalidade jurídica a partir da inscriçãO,
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do seu ato c_onstitutivo, com _o qual serão apresentados os estatutos e o
decreto que os aprovar.
Parúgrafo único. A. União far·se-á representar, no
ato du instituição, pelo Ministro da Previdência e AssiStênchl Social.
Art. 4~ A Fundação Nacional do Bem-Estar do Idoso gozará de-autonomia administrativa e fimmceira, terã
sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o
Território- Nacional.
Art. 5<:> Constituem objetivos da Fundação Nacional
do Bem~Estar do Idoso <1 formulaçào e a implantação da
polític-a nacional de assistência ao idoso, assim como a
coordenação das atividades das entidades públicas ou
privadas que se dediquem ao amparo à velhice.
Art. 6~ Fixam-s-e cómo diretrizes para a política nacional de <.tssistência a cargo da Fundação Nacional do
Bcm-Estür do Idoso:
I - assegurar prioridade aos programas que visem à
manutenção do idoso no seio da família, como desenvolvimento de política dirigidas ao atendimento domiciliar;
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I I - estabelecer programas destina.dos ao aprovc:itamcnlo do idoso como mão-de-obra produtiva;
III- incentivar a criação de serviços que atendam o
idoso não abrigado, com vistas à ultilização de sua -disponibilidade de tempo;
IV- estimular a ultilização ou a implantação de Unidades Médico-Sociais em entidades que abriguem o ido-.
so;
V - mobilizar novas fontes de recursos para as entidades prestadoras de amparo à velhice.
Art. 79 Competirá à Fundação Nacional do BemEstar do Idoso:
I - prestar serviços de assistêncfa médico-hospitalar,
social e habitacional ao idoso, assegurando-lhe, neste_ último caso, o indispensável abrigo, quando carente;
11 -criar Centros Sociais onde Oidoso não abrigado
seja atendido através de programas voltados para a sua
promoção social;
111- proceder ao levantamento nacional do probJe.
ma do idoso;
IV- promover a articulação das atividades das enti·
dudcs para o amparo voltadas para o amparo à velhice;
V- propiciar a formação, o treihiimento e o aper·
fciçoamento do pessoal técnico e auXiliar necessário;
VI -fiscalizar o cumprimento dos contratoS e convênios que celebrar;
VII- mobilizar a opinião -pública--no-SetlfícloCain-=dispensável participação de toda a comunidade na so·
lu~;ào do problema do idoso;
VIII-- fiscalizar o cumprimento- da política "riãcional
de assistência ao idoso, fixada Por -seu Conselho Nacional;
IX- propiciar assísfêh-cla técriica a Estados, Municí·
pios e entidades públicas ou privadas, quando solicitada;
X- efetuar o pagamento da Renda Mensal Vitalícia,
nos termos e condições estipuladas na Lei n<? 6.179, de 11
de d~zembro de 1974.
CAPITULO 11
Dos Órgãos da Fundação Nacional
do Bem-Estar do Idoso

Art. 89 Serão Ófgàos- d.il. Fundação Nacional do
Hem· Estar do Idoso:
1- o Conselho Nllcional (C.N.);

11- o Conselho Fiscal (C.F.);
1I1 -A Diretoria:
IV- <IS Diretorias Regionais (O. R..).
Art. 99 O Conselho Nacional, compor·se-á de:_

I - quatro representantes do Poder Executivo, desig·
i<.idos pelo Presidente da República, me-diante indicação
:lo~ Ministro da Previdência e Assistêni:iá SOCial~ Sai1de,
I rabalho e Educação;
II- um representante de cada uma das seguintes enti-::_,des:
a) Legião Brasileira de Assistência (LBA);
b) Confederação Nacional da Indústria (CND;
c) Confederação- Nacional do COmércio (CNC);
d) Confederação Nacional da Agricultura (CNA);
e) Conselho Federal dos Assistentes Sociais (CFAS),
§ J<? O representante indicado pelo Ministro da Pre·
·id~ncia c Assistência Social serâ o Presidente do Conseho Nacional e, nessa qualidade, exercerá a Presidência
l:J Fundação Nacional do Bem·Estar do Idoso, com pú·
iercs para representá-la em juízo e fora delC, ativa e pas·
ivamente.
§ 29 Ao Conselho Nacional caberá elaborar, no pra.
o de 30 (trinta) dias da sua instalação, os Estatutos da
und;.1çào Nacional do Bem·Estar do Idoso,
nc.1minhando·os à aprovação do PresidentC da Re·
-ública.
Art. 10. O Conselho FiScal serif-CoffipoSio de:

I - um representante do Ministério da PieVídência e
.ssistência Social;
ll- um representante do Ministério da Fazenda;
I1I- um contador designado pelo Conselho Nacio·

a!.
Art. li. A Diretoria, designada pelo Conselho Na·
compor·se-á de um DiretOr-Geral e quatro Dire)res, que trabalharão em regime de tempo integral e te'•J funções definidas nos Estatutos.
;on<~l,

Parúgrufo único. Os membros dos Conselhos não
poderlio integwr a Diretoria,
Art. 12. As Diretorias Regionais, abrangendo um
QU mais Estados ou Territórios, serão Ós órgãos de im~
ph!ntaçüo da política nacional de assistência ao idoso.
Art. 13. Os Estatutos fixarão a competência a formu de funcionamento dos órgãos mencionados neste
Cupítulo,

e

CAPITULO 111
Do Patrimônio da Fundação Nacional
do Bem-Estar do Idoso

Art. 14. Integrarão o patrimônio da Fundação NaCi9mtLd_o__Bem_-Estar do Idoso:
I - a parcela de receita especificada no artigo 89 da
Lei n~' 6.179, de ll de dezembro de 1974;
If -dotações orçamentárias e subvenções da Uniãô,
do.'i Estados e dos Municípios;
111-:.doações.ou legados feitos por pessoas fisicas ou
jurídicus de Direito Público ou Privado;
_IV-_f:~lld~~--~.Y~~!:lais,_ _i_!l_du~ive as resultantes da
prcstaçUo de serviços.
Parágrafo único. O P_oder Executivo fará consignar,
anualmente, no Orçamento d~ União, dotação destinada
aO cUSte-io das atividades da Fundação Nacional do
Bem-Estar do· Idoso,
Art. 15. Sobre os bens, rendas e serviços da Fun·
dU:çã_õ- NaciOnal do Bem-Estar do Idoso -não incidirão
q_uaisquer tributos ou contribuições, sej<!-m fiderais 1 esta·
dLJ:aiS otfm_urlicfpaiS (CF;- art. 19, 111, c).

CAPITULO IV
Disposições Gerais

Art. 16. - As entidades que receberem dotações, sub·
v~nções ou auxílio oriundos dos cofres públicos, para a
prestação de assistênciã -do idoso, serão obrigadas a pia·
nejar suas atividades segundo as diretrizes traçadas pelo
Con.~elho Nacional e a submeter-lhe, anualmente, seus
planos de trabalho e o relatófio circunstanciado dos serviços executados.
Purúgrafo único. O inadimplemento dessa obrigação
importar{! n<~ iiútbílitaçào da entidade, por I (um) ano,
para o recebimento de qualquer dotação, subvenção ou
n-ux.ílio dos_ poderes públicos.
Art. 17. Os servidores da Fundação Nacional do
- Bcni=Es-trlr do Idoso, inclusive os membros da Diretoria,
serão contratados na conformidade das leis trabalhistas
-vigentes:Panígrafo único. As despesas com pessoal não pode·
rão ultrapassar 20% (vinte po"r cento) do total da receita
orçam~nlria da Fundação Nacional do Bem·Estar do
Idoso.
Art. 18. A Fundação Nacional do Bem-Estar do
Idoso, por sua Diretoria, na sede, ou suas Diretorias RegionUis, poderá, -ni"édiili1te prévia autorização do Conselho Nacional, firmar acordos ou corivêriios Com Estados,
Territórios e Municípios, U:fravés dos respectivos governos, ou com eiitidades-públicaS-OU--Privadas, nacío-ri.iiis
ou estrangeiras.
Art. 19. Os membros dos Conselhos exercerão o
cargo por três anos, podendo ser reconduzidos uma únic~L ·vez,
Art. 20_ Em caso de diªsolução, os bens da Fun·
dação Nllcional do Beffi-.E:Star do Idoso reverterão ao
Patrimônio da União.
Aft. 21. Esta Lei entra em vigor nã data de sua
publicação.
Art. 22, Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei n" 6.179, de 11 de dezembro de 1974.

J u.!!tjficaç_i!º
Em ieml, falar do idoso, em nosso País, é falar de
ab:mdon_o e de marginalização sQQal.
Com efeito, á conformação que a nossa sõCiedade vem
assumindo no crescente processo de industrialização e de
urbanização tem provocado significativa ruptura no
equilíbrio _de_ numerosas situações, como se dá, por
exemplo, com o idoso, que, -~~pe[ido do contingente da
força de trabaTho ou mesnlO iricaPaz de nele ingreSsar, já
nrlQ __encçll)Jf_a_ n<J.._estru~;ura- f.a_illllh~r () carinho e a proteÇão de que necessita:
'
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J;: comum vermos frimílias, por razões d_e_ ordem econômica e, muita vez, até egoísticas, relegarem os seus velhos ao mais confrangedor abandono, internando-os em
asilos ·ou abrigos~ onde Os esqúecem entregues à caridade
cristã de _uns poucos.
Casos há, por outro ladO ..:..:. que, infelizmente, são
mai9ria -, de idOsQ.~tjogadoS à sarjeta, sem teto e desprovidos de condições mínimas de subsistência, obrigados até a esmolar o pão de cada dia.
Este, sem dúvida, é um negro quadro, que põe a nu
mais uma das muitas chagas sociais do nosso País - a
velhice abu.ndonada.
Surpreendentemente, porém, segundo pesquisa por
nós empreendida, inexiste, no Brasil, um ôrgào governa·
mental especificamente voltado para a solução do
problema do idoso.
Há, não podemos deixar de mencionar, um outro pro-grama, como o PAI - o Programa de Assistência ao
Idoso, do Ministério da Previdência e Assistência Social.
SUo, todavia, iniciativas insuficienteS, insusceptíveis de
dar o merecido equacionamento ao problema.
Por isso, nos animamos a apresentar o Projeto que ora
submetemos à alta apreciaçãO dos nobres Pares, no qual
preconizamos a criação· da Fundação Nacional do BemEstar do Idoso.
A referida Fundação, vinculada ao Ministério da Pre·
vidência e Ass-istência Social, tei-8. cOmo objetivos,- nos
termos do Projeto, ••a formulação e a implantação da
política nacional de assistênci"a a-o idoso", que adotará
como principaís direhizes,-Vísán"do á- riú:Uior integração
social do idoso:
a) assegurar prioridade aos programas que tenham
por fim a manutenção do idoso no seio da família;
b) promover a criação de programas destinados ao
aproveitamento do idoso como r:ttào-de-obra produtiva;
e
c) incentivar a implantação de serviços que atendam o
idoso não abrigado, com vistas à utilização de seu tempo
disponível.
Além disso, para evitar dispersão de esforços, a Fundação coordenará, também, as atividades das entidades
públicas ou privadas que se dediquem ao amparo à velhi·

ce.
E -como lhe serãO irari.Sferidos os recursos destacados
pelo art. 89 da Lei n9 6. I 79, de 11 de dezembro de 1974,
caber-lhe-á, ainda, o pagamento da Renda Mensal Vitalícia instituída pe_la mesma lei,_çujª revogação, por is·
so, ao tina! propugnamos (v. arts. 79 e 22 da Proposição).
A iniciativa, temos certeza, receberá o irrestrito apoio
dos ilustres_ membros do Congresso Nacional, -pois, ao
lado do seu extraordinário sentido humano, já de si suficiente para evidenciar sua oportunldade, concorrerá, de
.forma acentuada, pura atenuar a car_ência .9os que dela se
beneficiarão, atuando, assim, como irrecusável fator de
justiça social.
Sala dasS~_ssõ,e_s, em 14 de outuQro de 1985.- Herá~
dito ~ollembe-:g.

LEGISLAÇÃO ÓTADA

LEI N• 6.179- DE li DE DEZEMBRO DE 1974
Instituj a,mparo previdenciário para maJores de setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras provi-

dências
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sandono a seguinte Lei:
Art. !9 Os maiores de 70 (setenta) anos de idade e os
invúlidos, definitivamente incapacit<idos P3ra o trabalho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade remunerada, não aufiram rendimento, sob qualqUer for·
ma, superior ao valor da renda mensal fixada no artigo
29, não sejam mantidos por pessoa de quem dependam
obrigatoriamente e n_@ tenham outro meio de prover ao
próprio sustento, passam a ser amparados pela Previdên·
cia Sõciúl, urbana ou rural, conforme o caso, desde que:
I -tenham sido filiadõs ãO regime dO INPS, em qualquer êpoca, no mínimo por 12 (doze) meses, consecutj.
vos ou não, vindo a perder a q ualfdade de segurado; ou
)L..,.,.. tenham exersi_d o ___atividª-de remunerada atualmente incluída no regime do INPS ou do FUNRURAL,
mesm_o sem filia_ção à Previdência Social, no mínimo por
5 (cinco) anos, consecutivos ou não; ou ainda
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li I - tenham ingressado no regime do INPS após

compl<:tar 60 (sessenta} anos de idade sem direito aos benefícios r_cgulamentares.
_ _
Art. 21' As pessoas que se enquadrem em qualquer
das situações ,previstaS nos itens I a 111, do artigo J9, terão direito a:
-

I - Renda mensal vitalícia, a cargo do IN PS ou do
FUNRURAL, conforme o caso, devida a partir da data
de apresentação do requerimento e igual à metade do
maior salário mínimo vigente n·o Pals, arredondada para
a unidade de cruzeiro imediatamente superior, não pOdendo ultrapassar 60% (sessenta pór cento) do valor do
salário mfnimo do local do pagamento.
-

11 ~Assistência médica nos mesmos moldes da pres~
tada aos demais beneficiários da Previdência-so-cial, urbana ou rural, conforme o caso.
§ 111 A renda mensal de que trata este artigo não poderá ser acumulada com qualquer tipo de beneficio concedido pela Previdência Social, urbana ou rural, ou por
outro regime, salvo, na hipótese do item 111, do artigo 111,
o pecútio de que trãta o§ 39, do artigo 59, da Lei n9 3.807
(*), de 26 de agosto de t 960, na redação dada pelo artigo
}9, da Lei n9 5.890 (*),de 8 de junho de 1973.
§ 29 Será facultada a opção, se fOr o caso, pelo beneficio da Previdência Social, urbana 9u ru_ral, ou de outro regime, a que venha a fazer jus -o titular da ferida
mensal.
Art. 39 A prova de idade será feíta- nled~at:tte _certidão do_r_egistro civil ou por_outr9 meio de prova admitido eín direito, inclusive assento religioso ou carteira profissional emitida há mais de 10 (d.!;Z) anos.
Art. 4"' A verificação da invalíQez será feita em ex.ame médico-pericial a cargo da Previdência Social, urbana ou rural.
Art. 59 A prova da inatividade e de inexistência· de
renda ou de mei-os de subsistência poderá ser feita mediante atestado de autoridade admin_istratiVa ou judiciária local, identificada e qualificada, que conheça pessoalmente há mais de 5 (cinco) anos o pretendente à renda mensal ora instituida.
Art. 69 A prova de filiação à Previdência Social ou
da inclusão em seu âmbito, assim como a do tempo deatividade remunerada, será feif:i por meiO de _Ciüteira
Profissional ou de Trabalho e Previdénc_i{l Social o~ por
qua(quer outro elemento de convicção, inclusive declaraçUo firffiada pela empresa empregadora ou sócio remanescente, identificado e qualifiCado, na qual expressamente afirme o conhecimento pessoal do fato declarado,
assumindo a responsabilidade pela declaração, sob as
penas da Lei.
Art. 79 o·pagameilto da renda mensal obedeçerá às
mesmas normas e condições vigentes no INPS e no
FUNRURAL.
. § i'? O valor da renda mensal em manut(?nção acomp;mhará automaticamente as alterações do-salário mínimo, respeitada sempre a base estabelecida no item ~.do
artigo 29.
§ 211 A renda mensal não estará sujeita ao descOnto
de qualquer contribuição, nem gerará direito ao abono
anual ou a qualquer outra prestação assegurada pela
Previdência Social, urbana ou rural.
Art. 8~ O custeio do amparo estabelecido nesta Lei
será atendido, sem aumentb de contribuições, pelo destaque de uma parcela da receita do INPS e do FUNRURAL, correspondente a 0,4% (quatro dêcimõs por cento)
da folha de salários de contribuição, onerando em partes
iguais cuda uma dessas entidades.
Art. 9~ Esta Lei entrará em vigor na -data de sUa
publicação, revogadas as disposições em contráriO.
ERNESTO GEISEL - Presidente da República.
L. G. do Nascimento e Silva.
( Ãs Comissões de Constituiçdo e Justiça, de Legislação Social, de Seniço Público Civil e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto que
acaba de ser lido será publicado e remetido às comissões
competentes,
Sobre a mesa, comunicação cuja leitura serã feita pelo
Sr. 1<?-Secretãrio.

DIÁRIO DO-CONGRESSONACIONAL (Seção 11)

E lida a seguinte

-of: n<? 70(85
Brasília, 10 de outubro de 1985
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins,
que esta Liderança decjdiu substituir os Senhores Senadores Raymundo Parente, Titular, e Helvídio Nunes, Su"plente, -na Comissão Mista do Orçaffiento, pelos Senhores Senadores Alexandre Costa e Luiz Viana, respectivamente, para a reuniãO a ser realizada no próximo dia 17
do corrente mês.
Aproveito a oportunidade para renovar meus protes- tos de estima e consldefãção.- Mutilo Badaró, Líder do
PDS.
_O SR. PRE§IDENTE (Josê F_!agelli) -=---S~rão fc;.!tas
_as- substituições solicitadas. (Pausa.)
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278
do Regimento Interno, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mêiito, das comissões a que foi distribuído, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do
. Senado n9 102, de 1984, de autoria do Senador Carlos
Chiarelli, que dispõe sobre o abatimento, pela pessoa
-- Jisica. de importâncias pagas a empregado domêstico; de
acordo com a legislação do Imposto de Renda.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu, do Governador do EsÚ1dO da Paraíba, o Oficio
n 9 S/39/85, (n<? ~99/85, na origerri), de 7 do corrente, solicitando, pelas-razões que eXpõe, a alteração do art. 19
da_ Resoluçã_o n'~' 120, de S de_ dezembro de 1984~
Ã. matéria serâ despachada às Colnissões de FinançaS
e de ~onstituição e Justiça,
O SR• .J:RESIDENTE- (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Jorge Kalume, como Lfder
do PD_S.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Prop.uncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presil;lente, Srs. Senadores:
'Acontecimento auspicioso, relacionado com a Amazónia, leva-me a registrá-lo nesta oportunidade pela relevância que representa para a grande área e para o BrasiL
Refiro-me à descoberta de petróleo na região amazônica, no Igarapé da Cuia, a 90 quilomêtros de Manaus,
__noticia_<;lo em Brasília pelo Correio Braziliense do dia 12
deste mês, sob o título. "Des~Qberto rnais_peti-óleo DãAmazônia", que lerei em face aos detalhes do registro
feito.
Eis:

... DESCOBERTO MAIS PETROLEO NA AMAZONIA
Rio - Depois de passar quase 30 anos sem obter
resultados positivos com a exploração de petróleo
na Amazônia, a Petrobrãs, anunciou ontem a descoberta do poço Igarapé da Cuia, lo_calizado no Mêdio
Amazônas, a 50 quilômetros de NOva Olinda e 90
quilômetros de Manaus, que revelou vazão de 500
barris diãríos de óleo e 10 mi1200 metros cúbicos de
--gás a:ssóci:ido aó petróleo. O óleo encontrado possui
~42graus api (tipo tele) e foi obtido com uma abertura de 1/2 -polegada na tubulação de testes. Estima-se
Que a estrutura do reservatório possua sete qúilõmetros quadrados_ com uma espessura de três metros.
Segundo o Presidente da Petrobrãs, Hélio Beltrão, esta descoberta significl;l. "o ressurgimento das
esperanças de se encontrar petróleo na Amazônia",
pois "é provável" que o poço se torne comercial.
Caso essa expectativa se confirllJ.e não será dificil,
na opinião de Beltrão, transportar o óleo pelo Rio
Madeirinha à refinada de Manaus, situada a apenas
três quilômetros do poço Igarapé da Cuia.
Campanha
Em 1955, levada pelo entusiasmo do então diretor de exploração da companhia, o geólogo Walter
Link. a Petrobrás concentrou esforços na região de
No vã O !inda e obteve ali uma de suas primeiras descobertas, o que provocou um alvoroço entre políticos e personalidades brasileiras. A descoberta coincidiu com um período delicado na história da estatal, Quando alguns- segmentos sociaiS defendiam a"
campanha do "petróleo é nosso" contra aqueles que
não acreditavam na existência do óleo no País." _
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Quem quer que se dedique a estudar a Amazônia
apaixona-se ante a sua expressivii::l.ade em todos os sentidos: sua bacia hidrográfica, sua floresta, seus minérios,
enfim, sua pQtencialidade econômica que já começa a
despontar vigorosa. E a· Amazônia, -não obstante o
avanço da tecnologia, continua misteriosa.
Consta no Hvro "Complexo da Amazônia'.', do saudoso cientista Djalma da· Cunha Batista, a afirmação de
Viana Moog, que em 1936 enunciava:_ ..A Amazônia
como que desmoraliza o próprio princ[pio da contradição ... tanto pode errar afirmando como negando".
Em seu livro ·~Amazônia", Breno Augusto dos Santos,
emineitte geólogo da Vale do Rio Doce, cuja obra édedi~
Cada aos minérios existentes na Amazônia, teceu cometi!_ári9S sobre petróleo que merecem atenção,_ e por isso lerei. Ei-los:

PETROLEO
Apesar de serem conhecidas na Amazônia- nas
seqüênCias paleozóicas das bacias d_o Amazonas e
do Maranhão-Piauí, e nas formações cretãceas e terciárias da Bacia do_Acre e das plataformas do Amapá e do Parã - rochas geradoras e armazenadoras,
e terem sido detectadas estruturas com possibilidades de _aprisionar o petróleo, ainda não foram descobertos, com todos os esforços da_ PETROBRÁS,
campoS petrolíferos passíveis de exploração econômica.
Nos programas de pesquisa de petróleo na Amazônia jâ foram perfurados mais de 300 poços e levantados mais de 60 mil quilômetros de:: registro
sísmicos, envolvendo um custo da ordem de 2 bilhões _de dólares.
Inúmeros indícios de óleo e gás têm sido registrados nos poços perfurados na Amazônia alguns significativos, mas sem atingir níveis de exploração
econômica. A primeira descoberta, 1-N0-1-AM,
ocorrida em Nova Olinda, em 1955, apresentou a
produção de t 18 barris de óleo por dia, mas depletiva; o poço 1-N0-2-AM, perfurado nas proximidades, apresentou melhor vazão mâxima- 480 barris
de óleo e 128 metros cúbicos de gãs por dia- mas
também foi depletivo.
Em 1970 foram iniciados os trabalhos na foz do
Amazonas, ocorrendo em 1976 as primeiras descobertas significativas.- O poço 1-APS-lOB, a 250 quilômetros do Amapá, revelou ocorrência de gâs. produzindo em teste 7,3 11\ilhões de metros cúbicos por
dia de vazão máxima, e dando origem ao campo de
Pirapema, com reserva de 12.350_ milhões de metros
cúbicos de gás, que nos dias de hoje ai_nda não pode
ser explorada economicamente. O poço 1-APS-21
detectqu pel~ primeira vez, em ocorrência subcomercial, a presença de petróleo na foz do Amazo~
nas. corri a vazão de 126 mil metros cúbicos e 40
barris de óleo por dia, infc;:lizmente também depletivo.
No mesmo ano de 1976, nó programa de pesquida Bacia do Alto Amazonas, através do Poço 1JR.-f-AM, situado a cerca de 65 quilômetros a leste
de Carauari, foi descoberto um depósito de gãs com
indfcios de óleo, que apresentou a capacidade de
produção de 562 mil metros cúbicos por dia, com
reserva de 190 milhões de metros cúbicos de gás.
Esse bom resultado motivou uma série de poços, um
dos quais- 1-SOJ~I'-AM- teve a vazão mãxima
de 540 mil metros cúbicos de gãs por dia, determinando uma reserva de 1.386 milhões de metros cúbi_(:Qs de gâs.
A descoberta mais recente ocorreu no início de
1980, atravês do Poço 1-PAS-9, que revelou ocor~
rência de petróleo na Plataforma do Parã, produzin~
do nos testes 595 barris de petróleo e 20.030 metros
cúbicos de gás por dia.
Atualmente a PETROBRAS considera a FQz do
Amazonas e a iegião do Juruã, na Bacia do Alto
Amazonas, como as mais promissoras para descoberta de petróleo e gás na Amazônia, a nívf:l de ex.-Pioraç-ão eêoilõriiica. Além de concentrar seus esforços nessas áreas prioritárias, deverão ser reavaliadas as possibilidades das bacias do mêdio Ama-

sa
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zonas, do Maranhão-Piauí e de Barreirinhas, na
costa oriental do Maranhão. Empresas multinacionais, que já estão executando pesquisa ria Foz do
Amazonas, deverão negociar contratos de risco
para atuar tambêm na bacia do médio Amazonas.
Entre Os estudos que estão sendo realizados pela
equipe da PETROBRÃS, na busca de novas fontes
de energia para a Amazônia, tem merecido especial
atenção a utilização das reservas de gás já descObertas; que em alguns casos poderão substituir a "queima de óleo ccimbustfvel ria produção de calor, como
é o caso, por exemplo, da secagem da bauxita beneficiada. Deve ser _salientado (j_Ue nas proximidadeS
do Trombetas, onde estão os prindpaíS depósitos de
minério de alumínio, vários poç_Os apresentaram vazão de gâs.
Os principais resultados obtidos pela PETROBRAS na Amazônia estão apresentados na Figura 31.
A Amazônia rePresenta a fonte enriquecedora do Brasil, E, sem favor, o_ "celeiro do mundo", como preconizara o sábio HumboldLe vários de nossos amazonólogos,
como Arthur Cezar Ferreira Reis~ AgnelO Bitericourt,
José Guiomard dos Santos, Djalma Batista da Cunha,
para nominar os contemporâneos, e no passado, Euclides da Cunha e Tavares Bastos, cognominado o. "Profeta
da Amazônia", ante a sua luta no Parlamento em prol da
grande áre!f, o sertanista Marechal Rondon_ e ·outros.
Não direi que foi desC_oberto mais petróleo iia Amazônia, porque petróleo ali existe; direi, sim, achado mais
um poço_de petróleo, para situar a riqueza desse mineral
nobre no grande vale. Dizer que existe petróleo na Amazônia, para m-im, tem o sentido de redundância, mesmo
porque, como escrevera o Embaixador Teixeira Soares,
.. a Amazônia continua a ser um desafio Permanente à
imaginação criadora do homem brasileiro"._
Com esse rico cOntributo a mais que a Região oferece
ao País, cabe ao Governo dar-lhe melhores condições
para o seu desenvolvimento.
A Amazônia tem as suas peculiaridades próprias e
deve receber um tratamento diferenciado das outras
áreas brasileiras. Por isso tem qUe se desvincular do Ministério do Interior, ter um comando próprio e instrumentação adequada.
Nesse sentido, apresentei Proposta de Delegação L~
gislativa n"' 7, de 1980, criando a Secretaria Especial paraAssuntos da Região Amazônica- SEARA, já aprovada
pelo Congresso N acionai desde 23 de maio e em poder
do Senhor Presidente da República para decidir sobre a
sua sorte. E custa-me crer que Sua Excelência não venha
ao encontro desse anseio dos amazônidas._
Se efetivada essa medida, consubstanciada com os
meus Projetos n"'s 14, de 1980, que altera o percentual da
arrecadação do IOF de4% pãra 8%; n'1 117, de 1979, que
dá incentivo fiscal, da totalidade do Imposto de Renda,
às pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia
Legal por um período de dez anos; e a criação da Zona
Franca em Cruzeiro tio Sul, no Acre, a grande área terá a
base necessária para o seu desenvolvimento imediato.
Congratulo-me com a PETROBRÁS por esse seu esforço. lembrando que na região acreana, em especial a
Serra do Môa, no vale do Juruâ, há indfcio de gás e petróleo. que deve ser pesquisado mais intensamente.
O Peru. separado do Brasil na região noroeste do Estado acreano, pela Serra de Contamana, vem com êxito
explorando suas jazidas petrolíferas.
Fica o meu ãpeJo e a certeza de que a Amazônia generosa saberá corresponder a todo capital nela aplicado.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Concedo a

palavra à nobre Senadora Eunice Michiles. (Pausa.)
S. Ex' não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. (Pausa.)
S. Ex~ não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora,
por _cessão do Senador Benedito Ferreira.

O SR. V!RG!L/0 TÃVORA PRONUNCIA
. DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVT!>.W DO
.ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIOR.
MENTI;;,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está esgotado
o- tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida_ pela Comissão de Redação em seu Parecer n"'
821, de 1985), do Projeto de R.es,olução ntt 100, de
_-1985, que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Joviânia, Estado de Goiás, a coritratar operaÇão de crêdito no valor de CrS 33312.590_(trinfã~ trêS-milhões,
setecentOs e do:ie rilil, q-uinhentos e noventa- cruZeiros),
Em discussão, em turno único;da i-edação final. (Pausa.)
o-sr.-l.o-ÃI8tifo Júftiõr- Peço a palavr:ã, Sr. Presiden-

te.
O SR. PRESIDENTE (Jos.ê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, para discussão da redação final.

O SR- LOMANTO JúNIOR (PDS- BA. Para discutir. Sem revisãG.,do oridor-.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Aproveito a oportunidade para chamar a atenção dos
eminentes colegas e do próprio GovernO Federal paia a
pfesente pauta da Ordem do Dia. Esta pauta, Sr. Presidente, sintetiza muito bem a dramática situação dos municípiOS brasileiros. Todos os itens salvo o de n"'- 7,
referem-se a empréstinlos para as prefeituras. Desde prefeituras, de significativa importância econômica, municfpioS de grande potencial como Uberaba, em Minas Gerais, e Lajes,_em Santa Catarina, até pequeninos municípios como esse de Joviánia no Estado de Goiás. Todos,
Sr. Presidente, estão pedindo autorização para contratar
empréstimos, o que é a revelação clara da pobreza, da in,suficiência d"e reCursos, à:ã situação difícil a que chegaram as comunidades brasileiras~
Esse problema"f: an_tigQ, yefdade se diga. Diria mesmo
que ele remonta aos primórdios da criação do município
em nosso País. Há, assim, uma espécie de má vontade.
Dizem_ que o PaíS tem uma vocação feder"ativa, republicana,_mas a verdade é que o município ê a cêlula, é a
síntese da própria Federação. Se os Estados membros
compõem a Federação, o município significa a _célula
que alfmenia esse orgãiilsffio federativo, que mantém
vivo esse mesmo organismo. Portanto, por que essa
idiossincrasia para com os muiticípios? Reservam-lhe pe_queninas parcelas, parcelas quase insignificantes no percentual, ou melhor, no computo geral da Receita do
País_ E esta Nação, que tem vários orçamentos, qtie não
tem _apenas o orçamento tributário, se considerarmos os
orçamentos das estatais, das companhias de economia
mista, da Previdência SOcíal que são orçamentos, até
mais significativos do que o orçamento intrínseco, o
orçamento tributário. _Mas, a part_icipação dos municípios ê mfním"a, o- qUe iião ·pôde éOõtinuar-, porque aos
municípios s-e atribui a tarefa mais importante que é
aquela de sentir e de atender imediatamente às próprias
aspirãÇões-locais.O prefeito _é o administrador que vive
em contato direto com os seus administrados e com os
seus munícipes e tem que socorrê-los em todos os setores. O prefeito tem que abastecer, atender e prover todos
aqueles setores importantes e é ao prefeito que o -hOmem
do município se dirige em primeira mão na- esperança de
ser at~-ridido. Fui prefeito duas vezes, Sr. Presidente, de
uma_Cidade que, dfrla~ de porte mêdio dentro das características do meu Estado, e 'pude viver as angústias e os
sofrimentos dos municípios. E posso dar o meu testemunho~_aqui, nesta Casa, de que a obra mais barata, a obra
que menus custa ao Governo, é ã obra municipal porque~- pratiCamente, rião iem intet-medÍârio e é -qUase que

..
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construída diretamente _e, confesso que, no meu tempo,
não digo que jâ se fizesse um mutidio, masjâ se convocava a comunidade.
Quanta~ obras foram re~Iizadas no meu Município de
Jequié com _a participação direta da comunidade, despertando essa comunidade para a solução dos problemas
fundamentais, dos problemas que mais interessavam e
para a solução desse~ mes~os problemas!
O Sr. Ben-edito Ferreira- Púmite V. Ex• um aparte?

O SR. LOMANTO JÚNIOR -Ouço V. Ex•
O"Sr~ Benedito Ferreira- Nobre Senador Lomanto
Júnior, V. Ex•_ coloca muito bem o problema ...

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a
campainha.)- Gostaria que não houvesse mais apartes,
para ficãrmos dentro do Regimento.
_O Sr. BeneditQ _Ferreira - Sr. PresideittC, como me foi
concedldo o aparte _you concluí-lo. V. Ex• colocou bem,
Senador Lomanto Júnior, quando enfocao problema, a
necessidad_e: d.e __s_e__es.ticar o recurso público dentro dos
municípios. Mas eu não poderia deixar passar em brancas nuvens sem enfatizar-aquilo que eu disse na quintafeira aqui que, em realidade, os municíPios tiverãm seusproblemas multiplicados, sem dúvida alguma. Mas selevarmos em conta a partilha pela forma de repasse dos
fundos de participação que foram ci-iados a partir de
1964, os municípios estão recebendo hoje, copsiderando
-já_o_s_efe:ltos da Emenda Passos Pôrto, sem dúvida alguma. 20%_de toda a massa tributária nacional. E demonstrei isso exaustivamente...
O SR,.LOMANTO JúNIOR -Se V. Ex~ me trouxer
aqui um percentual acima de 2%, eu aceito, vou aplaudir
realmente todos os estudos matemáticos de V. Ex•
O Sr:-Benedito Ferreira- Tenho que registrar, Senador Lomanto Jún-ior, com muito pesar, a ausência de V.
Ex• aqui no plenário. Também, V. Ex• não o leu, talvez,
não tenhª sido publicado ainda.
O SR. LO MANTO JUNIOR- Ao contrário, estava
no plenário, pois nfe incluo entre os que não faltam às
se:_ssões plenárias, quando V. Ex• fez um longo discurso e
deixei para contraditá-lo oportunamente, trazendo e
moStra·n-do a V. Ex• estatísticas irrespondíveis quanto ao
percentual.
O Si. Benedito Ferreira- Lamento, mas antecipo-lhe,
porque as que eu trouxe São da Secretaria de Finanças
do MinistériO da Fazenda e publicadas qo Anuário Estatístico do IBGE. Lamento, mas V. Ex• _vai se frustrar.
O SR. LO MANTO JúNIOR- Talvez, foi equívoco,
nós conhecemos as manipulações que se fazem neste
País, e talvez ela tenha sido feita para jUstificar que os municípios jâ estão participando expressivamente do
bolo orçamentário.

gra.

Q_Sr. Beiíedito-Ferreira- E uma aCusaÇão muito
ve. da qu~l cabe ao Governo se defender. Mas, asseguro
a V. Ex', que eu tenho acompanhado estas estatísticas,
rio coirer dos anos, deSde que cheguei a esta Casa. e pude
verificar, acompanhando pari passu, a evoluçãa dessa
participação. Concordo com V, Ex' em que houve uma
multiplicação de atribuições é de problemas em cima dos
municípios, graças ao êxodo rural: as cidades incharam,
as cidades cresceram e ~_os_ pr.oblemas se multiplicaram.
Mas. querer negar essa anlpliaCão na participação da receita. V. Ex• tenha paciência, porque seria negarmos tu~
do, bem como a confiabiHdade de todas as estatísticas
oficiaiS.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço a V. Ex•
para encerrar o seu discurso, quejâ excedeu de dez minutos.

O SR. LOMANTO JÚNIOR -Concluo, Sr. Presi-

derÚ.ç.. 0)1ÜLr99 grancie-acrés~hno foi a chamada Emen~
da Passos Pôrto, que nós sabemos que se foi última, se
foi tímida, ComO tímida é a providênCia que está tomando agora visando esta outra min"írreforma tributâria.
Pelo contrárío, os muriicfpiãs sõfrem pr"ejufzos com as
isef!_ç_ões do_IPM concedidas_ pelos Estados e a eles foram
reservados apenas dois inipostos inflexíveis: o Imposto
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sobre Serviços o mais aritl~sõêíaídOs linpoStoS;-·que -60
imposto sobre a casa própria, o Imposto Predial e Territórial Urbano, que é um imposto inflex.ível. Reservaram
; à União os impostos maiOres e que têm maior flexibilidade e aos Estados. de certa maneira,.o ICM, que ele utiliza
como quer. E qualquer isenção que o Estado venha a dar
- agora mesmo nós já vimos anunciadas novas isenções
- . será em prejuízo da indefesa comunidade municipal.
Mas, Sti". Presidente, vou concluir fazendo um apelo
ao Governo Federal que mande uma Mensagem ao Congresso Nacional, mas que seja um acrêscimó cónSiderâvel aos orçamentos municipais. se o Governo não quer
· fazer uma reforma tributãria .ampla, corajosa, que possa
resolver em definitivo -a -dramática situação dos municfpios, deixemos para quando da elaboração- da Nova
Constituição, que aos constituintes fique a responsãbilidade de fazer uma distribuição e, tomando por base o
Código Tributário Nacional, fazendo uma distribuição
justa da receita, atribuindo às três esferaS de Governo
não só rendas, como competências, encargos, enfim, disciplinando e, ao mesmo tempo, traçando os novos rumos
para o País, fortalecendo as comunidades municipais.
V. Ex•, Srt- Presidente, que é pessoa dO interior como
eu, que conhece como eu o drama de suas comunidades,
que estã convencida, porque certa vez V._ Ext- me confidenciou que enquanto nós não fortalecermos a comunidade municiPal, nós não fortaleceremos o Brasil no seu
todo.
O municípiO - é uma frase que parece de efeito e, às
vezez, batida - ê a célula. E se a célula não está forte, o
organismo não funciona bem. O Brasil só chegará ao seu
completo desenvolvimento, só alcançará a plenitude do
seu progresso no dia em que ele não tiver um município
enfraquecido, débil, pobre. No dia em que os municípios
tiverem recursos, eles ajudarão e serão, sem dúvida alguma, propulsores do próprio desenvolvimento nacional.
E aquilo que o Senador Benedito Ferrc~_ira afirma, essa
inchação, essa criação de verdadeiros cinturões de misêria que são hoje as periferias das grandes cidades, teve
como causa principal o empobrecimento, a escassez de
recursos do poder municipal, que não pôde reter, que
não pôde oferecer condições de trabalho, que não pôde
oferecer um mínimo de -atração para aquela gente não
emigrar, não sair do seu município, onde estava de qualquer maneira vivendo, para vegetar ou para ser um pária
na periferia das grandes metrópoles.
E o apelo que faço a V. Ex•, nobre Líder do Governoy
Hélio GueiroS: qUe o Presidente se não puder mandar
uma refoima: à altura, que não mande algo que venha a
frustrar as esperan'Ças do município. A fazer uma- coisa
que represente uma pequena modificação, que represen~
ta mais uma frusti'ilÇã.o para o interior do Brasil, que não
se faça, que se espere, então, a elaboração da Constituinte.
Tenho a certeza de que o Presidente José Sarney, que é
um homem comprometido com o municipalismo, que é
um homem que tem a sua vivência no interior do Maranhão, mandará uma refornfa; prOVisória qui: seja,-mas
uma reforma que venha a repercutir na melhoria dos
orçamentos municipais. Q-ue 'se atribua novos encargos,
mas que se dê aos municípios aquele mfilimo, para Que
~le possa realmente atender às mais sentidas, às mais
imediatas, às mais legítimas aspirações da comunidade
municipal.
Era o-que tinha a dizer. (Muito bem!)

Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O p'rojet9:,.._vaJ à -promulgação.

O Sr. Virgílio Távora - Srt- Presidente, peço a palavra, para discutir.
-

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aurora do
Norte, Estado de Golú, a contratar operação de crédito no valor de CrS 141.371.509 (cento e quarenta e
um milhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e
nove cruzeiros).

Ê a seguinte a r:daç~o final aprovada:_

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 100, de
1985.
Faço saber que OSenado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municipal de Joviânia, Es-tado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de CrS 33.712.590 (trinta e três milhões, setecen- tos e doze mil, quinhentos e noventa cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Muncipal de Joviânia, Estado
de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, alltorizada a
contratar operação de crédito no valor de CrS 33.712.590
(trinJa e_trÇs milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e
noventa crpzeiro~). corr_espondente a 2.543,45 Obrigações _Reajustãveis do Tesouro Nacional ---:- ORtN,
conSiderad.o _o valor nominal da ORTN de Cr$
13.254,67, vigente em julho de 1984, junto à CaiXa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada
à aquisição de caminhão para coleta de lixo 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.

A. SRA. PRESIDENTE (Eunice-MlêhiTisf=iteJD2!
Discussão, em turno único, da redação fina] (oferecida pela Comissão de Re_dação. em seu Parecer
n<:> 822, de 1985), do Projeto de Resolução n'i' 101, de
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aurora do Norte, Estado de Goiás, a contratar operação
de credito no valor de Cr$ 141.3_71.509 (ci:ilto e quarenta e um milhões, trezentos e setenta e um
mil, quinhentos e nove cruzeiros).
Discussão da redação final.
Se nenhum, dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprOvada nos termos do art. 3.59_ do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

E a seguinte a redação final _aprovada:
Redaçi.o final do Projeto de Resolução n9 101, de
1985Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do- art. 42, inciso VI, da Constituiçã-o; e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No , DE 1985

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Concedo
a palavra. pura discutir, ao nobre Senador Virgfli~ Távora.

O SR. V/RG!LIO TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVI/iÁO DO .
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
A SR~. PRESIDENTE (Eunice Michiles) - Se. mais
nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra,
vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.

O Sei1ad0 Federal resolve:
Art. }9 E a Prefeitura Municipal de Aurora do Norte, Estado de Goiás, nos _termos do art. 29 da Resolução
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito ilo valõr de CrS
141.371.509 (cento e quarenta e um milhões, trezentos e
setenta e um mil, quinhentos e nove cruzeiros), corres- :
pondente a 9.669,80 Obrigações Reajustáveis do Teso_uro Nacional- ORTN, considerado o valor nomínal da

Outubro de !'985

ORTI\l de CrS 14.619,90; vigente em agosto de 1984,junto à -Caixa Econômica Federal, esta na quãHdade d-e-g"estora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimentõ Social:::.:..
FAS, destinada à implantação de meios~ fios e sarjetas no
MunicíPio,-Oóedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art.· 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
A SRA- PRESIDENTE (Eunice Michiles) -Item 3:.
Discuss3.o, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nq
823. de 1985), do Projeto de Resolução n9 102, de
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Piracicaba, Estado de S_ão Paulo, a contratar Operação de
crédito no valor de Cr$ 10.120.200.000- (dez bilhões,
setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros).
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A redação final é considerada definitivamente aprovada nos termos do art. 359 do Regimento Inferno.
O projeto vai à promulgação.

-- --e a seguinte a redação final aprovada:
Redaçio final do Projeto de Resolução n"' 102, de
1985_
Faço sàber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1985

Autoriza a Prefeitura Municlpll de Piracicaba,
Estado de São Paulo, a contratar operação de crMito
no valor de Cr$ 10.720.200.000 (dez bilhões., setecen·
tos ~: vinte milhões e duzentos mil cruuiro!J).
O Seriado Federal resolve:

Art. }9 E a Prefeitura Municipal de Piracic-.aba, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2'1- da Resolução n~'
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
1O. 720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e
duzentos mil cruzeiros), correspondente a 600.000
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 de obras do Projeto CURA, no Municfpio, obedecidas as. condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles) -Item 4:
Discussão, em turno único,-da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
824, de 1985), do Projeto de Resolução n"' 103, de
l98S, que autoriza a Prefeitura Municipal de Lajes,
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de
crêd.ito no valor de Cr$ 116.937.338 (cento e dezesseis _milhões, novecentos e trinta. e sete mil, trezentos
e_ trinta e oito cruzeiros).
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A redação firial é considerada definitivamente aprovada nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 103, de
1985,
. .
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos terrrios
do art. 42, inciSo VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

