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l i - Professor Adjunto (Quatro (4)
Níveis)
III- Professor Assistente (Quatro
(4) Níveis)
IV -Professor Auxiliar (Quatro (4)
Níveis).
Para disciplinar o citado diploma legal, o Executivo Federal baixou o Decreto nP 85.487/80, que, em seu Art. 17,
determinou~

so, por concurso", em classe não inicial
da carreira.
E para conciliar essa necessidade de
recrutamento d~ profissionais já qualificados, fora da instituição com o resguard_o do direito à progressão funcional daqueles que se qualificaram mantendo o
vínculo com a própria instituição, temse, no art. zo, garantida a progressão vertical pela fluência de um interstício de
5 (cinco) anos em último nível para as
classes que tiver mais de um e em único
·nível relativamente àquela que hão comportar a progressão horizontal.
PareCe-nos, com essas disposições,
atender-se o comando existente no art.
206, n~ V, da Constituição, especialmente quanto à valorização profissional dentro da carreira para qual o ingresso se
faz por concurso público.
Esta, Sr.- Presidente, é a justificativa
que eu queria fazer a este projeto de
Jei que estou encaminha~do a esta Casa.

"Art. 17. o ingresso- na Classe _de
Professor titular, far-se-á med.iante Concurso Público de Provas e .'XítuJqs, no
qual poderá inscrever-se o Professqr- Adjunto, bem corno pessoa de_ notório saber.
§ 1~ O Professor Adjunto aprovado
no concurso previsto neste artígo proverá o cargo ou ~mpre·go de Professor Titular, na refer~cia igual â que ocupava
na Classe de ProfeSso! Adjunto nos demais casos, o provimento far-se-á na referência 1. ''
Posteriormente, o Decreto no
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente.
94.664/87, regulamentando a chamada
Sli: PRESiDENTE, (PompeU de Sousa)
O
Lei de Isonomia (Lei 7.596/87) das Universidades Brasileiras, repetiu a exigên- A Presidência aguarda que V. Ex• encaminhe à Mesa o projetO. (Pausa)
cia de dois concursos para uma única
Concedo a palavra ao nobre Senador Rocarreira, quando quem vai disputar a vaberto Campos. (Pausa)
ga de Professor TitUlar já íngressou nela
S. Ex~ desiste da inscrição e se está inscrepor concurso em primeira investidura,
vendo para a· próxima Sessão.
como se vê:
Concedo a palavra ao nobre Senador Edi"Art. 12. omissis
son LQbão.
§ 19 omissis
§ zo;. o· ingresso na classe· de ProfesO SR. EDISON LOBÃO (PFL ~MA. Pro·
sor Titular, dar-se-á unicamente mediante habilitação em Concurso Público de nuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidenprovas e títulos, na qual somente pode- te, Srs. Senadores, a insuportável crise eco.
rão inscrever-se portadores de título de nômica em.que se projetou o PaíS está exiginDoutor ou Livre Docente, Professores do de _todos_nós plenas reflexões, à hora em
Adjuntos, bem corno pessoas de notório que a espiral inflacionária chega a níveis inasaber, reconhecido pelo Cortselho com- creditáveis, o que daria para gerar premopetente do IFP."
nições inquietantes a despeito d~ ~ermos uma
São, pois~ incônciliáveiS: coin a iiig-énte naç-a:o potencialmente ri.ca exposta aos riscos
Constituição os dispositiVoS ú:gulamen- de um desastre social, sem qu~ uma parte
tadores da carreira do magistério Supe- da classe empresarial tenha percebido que
a aferição de um lucrativismo absurdo vem
rior, fazendo~se necessário legislar em
consonância cOm a carreira já estfU.tu- incidir danosamente sobre o poder de compra
rada mas, excluindo-se essa normatiza- dos assa~ariados.
Parece que. s_e estabaleceu n~ País uma sição geradora de conflitos e violadora dos
tuação de trágica comédia em que muitos se
direitos individuais constitucionais gaom_~tem di~rne_do q_uadro circunstancial criarantidos.
do. E é_ este doloroso escapismo que nos inCom a lei proposta, tem~se objeti~o
funde amarga descrença e tumultua os passos
de oferecer regime legal obe':liente às gado povo na sua caminhada para o futuro.
rantias constitucionais e, ao mesmo temA inflação é a grande desgraça que se abapo, atender peculiaridades do Magisté
teu sobre a nação. Os jovens -perdem a- cada
rio Superior.
hora a esperança, enquanto_ os mais adultos
No primeiro aspecto, faz-se respeitado
já não aceitam a postergação do re_inédio que
o direito de o cidadão disputar o acesso
evi(e a ca_tástrof~ econômica extremamente
à carreira do Magistério Superior apenas
ruinosa à falriília brasileira. Porque empocom um concurso público, no qual seja - _ brecer mais ainda os pobres e fortalecer esaquele pertinente â primeira investidura,
candalosam~nte os guetos milionários consou seja, ingresso real na categoria fun·
titui agressivo fenômeno sociológico '"que
cio na!.
ameaça e solapa as bases de uma comunidade
juridicamente organizada.
No segundo aspecto, tem-se, no art.
39, a viabilidade de_ poder a Instituição
A inflação explode dentro da nação, vertide EnsinO Superior buscar o concurso
caJ.izando. Q poder da miséria e interditando
de pessoas de maior qualificação para
o caminhO" que nos leva ao amanhã. Disso
o Magistério, oferecendo-lhes o ingrestudo resta um último apelo às lideranças d;
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economia nacional, para que tenham compreensão e piedade diante de um episódio
dramático que já conduz o Brasil a um processo falimentar.
Note-se que ao séquito da tragédia inflacionária sobrevêm o sobressalto urbano e a pilhagem à luz do dia, ao tempo em que na
área rural desaparece a segurança, com a ortodoxia ideológica enfraquecendo e perturbando o elenco dos direitos adquiridos._ A
esta altura é de pressupor que a sociedade
c;o;ntemporànea brasileira tende a arrostar os
males de um marginalismo cada vez mais
at~oz, sugerindo _imediata mobilização de
consciências antes que nos chCgue um juízo
fif!al que a todçs poderá trag?r_.
O poder poi(tico, como mantenedor da estabilidade nacional, não poderia cessar em
seus esforços tendentes a re5:taurar a imagem
do País, porque o imperioso é deduzir que
uma nação endividada e com obrigações financeiras tão terríveis pode morrer asfixiada.
Mas nem por isso nos cabe aceitar o sombrio
realismo de vermos esta nação como uma
acampamento de incapazes, de semblante
abatido e acabrunhado diante do Consenso
internacional.
Sei dos esforços que aqui no Congresso
realizamos, sob a segura liderança do Senador Nelson Carneiro, nosso Presidente. E-u
próprio participei de algumas reuniões de Ji.deranças convocadas como fórum de_estudos.
Depois de muitos debates e sugestõ_es c.riati- vas, concebeu.-se. um dpçumento que levou
ii,chancela d,os partidos. Era a contribuição
dos polfticos na tentativa de vencer as dramáticas dificuldades por que passa o País.
Porém, nem mesmo esta iniciativa, recebida de boa vontade pelo Presidente da República, foi ca_paz de deter o dragão inflacio·
nário. Ela não bastou. E não bastará nenhu·
ma outra porque do outro lado da linha a
contribuição (je muitos dos que produzem e
comercializam é escassa ou nenhuma. O processo de geração de resultados, por conseguinte, não se completa.
Como se fosse possível confrontar palácios
luxuosos com miseráveis cabanas, o Brasil
está se tran~formando num vasto campo de
inassimiláve~s paradoxos, com um projeto de
ciVilização --<:fefiilitivamente inaceitável pela
sociologia política.
A par de "uina desenfreada multiplicação
demográfica; Os despropósitos gerados pela
desordem inflacionária, provocados por erros
de ótica de administradores da economia e
pela insensibilidade de fortes contingentes do
empresariado, somos hoje uma nação que
pode perder-se nos desvãos do caos, sob o
testemunll_o de uma época assustada.
Filho do Nordeste, onde a vida sofrida cor~
porifica as normas de um padrão existencial
comum, bem sei das terríveis dificuldades por
que passa o Maranhão, submerso nos porões
da pobreza e da miséria, já que multidões
sub assalariadas e desnutridas compõem o
perfil de uma sociedade sem rumo e de bússola partida.
Til qual ocorreu com a República de Weimar, quando a Alemanha viVia OS~_dias dramá-
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ticos de uma catástrofe inflacionária, e quan~
do o homem comum ia ao-mercado para adquirir um pedaço de pão por milhares de marcos, o assalariado brasileiro já pode falar sobre as circunstâncias espetaculosas em·que
vive, restarído a interpretação singular de que
o povo alerilão sofria os efeitos de uma guerra

de extermíniGl,, eitqua.õ.to- iiós ·não soúbemos
nos manter ilesos da crise erri pleno período
. -.
de paz.
Este infcirlúnio que deSabou sobre nós; nos
avassala e' humilha, notadamente porque não
saberemos-nos explicar diiit.te das novas gerações que desejarão se infofmar -por que-falhamos e por que nos desencontramos do no_~so
próprio destino. A esta altura, talvez nos-coubesse justificai' que os males Conjunturais superaram os níveis de nossa competência.
Acredito, todavia, Ser·airida tempo para
realizar-se alguma coisa que po-ssa aliviar este
quadro de aflições perante o.q~al o pov~ brasileiro se ·afigura como réu.sem culpa Junto
ao tribunal da história~ .
. ..
Era o que tinha a diter,-sr. Presidente.
(Muito belll!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
·
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB SC. Pronuncia o seguinte discurso_.)- Sr.
Presidente, Srs.. .Senadores; desejo fazer brevíssimo pronunciamento sobre a greve dos
mineiros ora em curso no sul do meu Estado.
Com frequêncía cada vez maior, têm os
trabalhadores das minas sido· obrigados a pa. ralisar suas atividades, como sempre nã busca
de melhores condições de_salário e trabalho.
Estive em Criciúma, Principal centro carbonífero do País e do movimento grevista,
e em contatQ com os mineiros pude sentir,
com muita clareza, ·que nunca as condições
de trabalho, principalmente os salários, estiveram tão defasados para a categoria. Por
outro lado, os donos das companhias mineradoras alegam defasagem nos preços, e sobretudo grande atraso nos p~gam~ntos;_em relação· ao carvão fornecido ao Governo (que
é a totalidade da produção).
Com JreqUéncia, os mineradores têm batido às portas dos MinistérioS das Minas e
Energia e da Fazenda, da~ ·autoridades federais, enfim, SoliCitando pi"eçO e pagamento
em dia. TaiS apelos têm sidó até aqui inúteis.
O fato é que ·os mineiroS tiferam, mais uma
vez, que paralisar, tornando necessária e urgente uma solução, que pas~a: por maior flexibilidade das companhias mineradoras e por
maior atenção e preOcUpaÇâO do Governo,
ele que é o único compiai::lõi do minério.
:É este o .apelo que fazemos, da tribuna
do Senado: solução urgente e compreensão
de mineradores e governo, ou:ma vez que a
crise é dramática entre oS tiabalhadores das
minas. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao n'obre Senador Lourival Baptista.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL Presidente da Academia de Letras da Bahia,
Sr.
Cláudio Veiga; e do Diretor-Se_cretário de
Presidente, Srs. Senadores, acontecimento
A Tarde, Jornalista· Cruz·Rios, comparecedigno de _registro pelo significado especial q~e
ram, também, inúmeras personalidades polfo caracteriza foi sem dúvida, a comemoraçao ticás e sociais, represénta~do expressivos segdo centenário d~ fundação do Arquivo Públí~
mentos da sociedade bafaha.
co do Estado da Bahia, em solenidade realiÉ, portanto, com· justificada satisfação
zac{il Do dia 16 de janeiro passado no salão que, embora c_oncisamente, registro o Centenobre do Solar da Quinta do Tanque, onde
náriO do Arquivo Público da Bahia e felicito
VeiD_.fú._.O..c_í~ri_a:ndo há 10 anOS.
a sua ilustre Diretora, Professora Consuelo
DO porito de vista· de sua destinação de Pondé de Senna, pelos êxitos de sua pro(ícua
utilidade cUlturãl e como instrumento de.con- gestão~ fazendo votos no sentido de que essa
seivaçã:.o e modernização· da memória his~ó benemérita instituição prossiga ria· Sua traje~
rica regional e nacional, o Arquivo Púbhco t6ria a serviço da Cultura, como um elos mais
do_ Estado· da Bahia é uma das Instituições importantes fatores de modernização -educabáslc_as_.9-.0 Páís -c_olnO foD~e de documentos tiva da Bahia e do Brasil, solicitárido seja
de- trai1scerideiltal importâricia, Principal- incorporado a este meu pronunciamento o
mente no que tange aos episódios e peisona- artigo "Consudo e o Arquivo", do Professor
lidades- da noSsa bis~Qria colonial.
Edivaldo Boaventura, publicado,_ n_o dia 9 de
O episOdio mais bxpresSiv? da. co':lle~o fevereiro, no jornal A Tarde, de· Salvador.
raçã_o do centenário dessa v_ahosa mstlt,utção (Muito-bem! Palmas.)
foi, na opinião da ilustre Professora Consuelo
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
Pondé- de Senna, que a dirige desde 1987,
O SR. LOURIVAL 13APTISTA EM
o lançamento de um selo comemorativo aluSEU DISCURSO:
sivo à 'data, pela Empresa Brasileira de CorA Tarde, sexta-feira, 9-2-90
reios e Telégrafos.
No primo~oso-·discurso que proferia sobre
Edivaldo BOáv'entura
o Arquivo Público Estadual, sua evolução
CONSUELO E O ARQUIVO
histórica, objetivos e impOrtância, a Profes- As_ comemor~ções dos 100 ano-s do Arquisora Consuelo Pondé de Senna destacou o
irrestrito e pernianente apoio que sempre re- vo Público do Estado ~a Bahi~ •. ~~ ,16 _de
cebeu do Ministro de Estado das Comuni- janeiro de 1990, revelararp, e_xpre~~i~a~ente
caç6es Antônio Carlos, Magãlhães que, em a marcante ~ne_rgi~ e· v!v_açid~d.e. d_e _s'!l~ dire-.
1979,_ quando Governador da Bahia, provi- tora, Consuelo Pondé de Senna, professora_
denciou a reforma e restauração do prédio e historiadora com sériaS )ncursõ.és na" tupicf<i. Quinta do Tanque; na Baixa de Quintas,
riome de oatiSIDO; CorisuetO é :uma
em Salvador (antiga Casa dos Jesuítas, e, deinspira_ção e predeterm~ação para a:c~l_tura.
pois, Leprosário) .
A Professora Consuelo Poi:tdé de Senna, E o tftulo de um dos últimos póemas de Cas·
tro Alves e personifica, no conlp!i'?3d.O rO·
eficiente e din-á.i:riica, fez um relato dos servimance com ·Agn·es Trincí Murri~ !'!--_Itália:
ços prestados pelo Arquivo Público da Bahia,
e, aproveitando o ensejo;-assinalou a: necessi- "Vem, dá-metua mão ... vamos juntos a Sor~
rento!" Poema, aliás, qlie refléte Oio.Óhecidade da construção ·de uma· nova sede _para
mento do romance italiano de Geoi-ieS Sánd.
a insiituição;-em virtude. da crescente expanConsueto, conforme o estudo defiriitivõ de
são do _vasto acervo dos documentos que devem ser arquivados, relembrando, ainda~ que Gáudio Veiga sobre a presença fraD.Cesa na
o prédio edificado na rua Senador Costa Pin- poeSia do nosso vate maior. Além do nome,
há outra relação sentimental. Cónsllelo se.
to, em 1935, pelo Governador Juracy ,Maga-lhães, torn_araMse demasiado pequeno para ·considera viúva de Castro Alves, como admiradora fervorosa de sua personalidade.
atenderãs·atividades e objetivos da entidade.
Essa condição já causou sérid :YéXame na
O Senador Luiz Viana· Filho, presente à
tradicional Faculdade de. Diteito ·do Recife.
solenidade da comemoração 'do Centenário,
Indo lá certa vez-pesquisar, ídentificou-se palembra o início ·das suas atividades de pesquira o funcióO:átio como viúva de_Castro Alves
sa, quando levantou vasta' documentação soe, como tal, queria ver os· vestígios de sua
bre a presença do negro na Bahia e a rebelião
fulgurante passagemn por aquela casa. O serda Sabinada.
vidor lamentou não poder atendê-Ia. E, sem
Coube ao SecretáriO da Cultura, Oswaldo levar em conta o tempo, anotou a insólita
Teixeira de Almeida, que 'presidiu os traba- situação da pesquisadora e transmitiu ao direlhos, ser o primeiro a autenticar o selo alusivo
tor da Faculdade. Curioso com a decolagem
aos-100 anOs do Arquivo Público Estadual, do tempo, quis conhecer a jovem viúva de
cujã p"iog'ramaçãõ gráfico;.visuaf foi confiada um ooeta longamente desaparecido.
a Amaury_Femandes da Silva Júnior.
Com o tempo, soube_ co_nservar e acelerar
Além dos Secretários da Administração, a e_xtraotdináría- energia que- neu"s 'lhe deu,
Paulo Padrão Rio Branco, da Educação, Joir canalizando-a para fazer o que gosta. CeleBrasileiro, do representante da Diretoria Re- brar ceritenários é uma das suas especialigional da ECT; -João Rodrigues, do Procu- dades. Não somente comemorou o do Arquiradordo ~stado Antonio Sampaio, do Procu- vo, como também o de Bernardino de.S'ouza,
. radar da Justiça, Emannuel Dantas Muniz, o de Teodoro Sampaio e preparaMse, com a
da Diretora Consuelo Pondé de Senna, do aprovação do Dr. José Gabríel·Calmon da
SE~ Pronuncia o seguinte discurso.) -

no~~~~
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Costa Pinto, para coordenar o de José Wanderley de Araújo Pinho.
As obrigações acadêmicas e administrativas, porém, não a impedem de cuidar do
charme pessoal. Vem bem a propósito a sempre lembrada Zahidé Machado Neto que classificou as suas colegas da Universidade Federal em duas classes. Umas se lenvantam e
vão diretamente para as reuniões, que não
são poucas! Outras, antes do deslocamento
para os conselhos, passam no cabeleireiro:
Consuelo se enquadra nessa Segunda cate·
goria.
Tudo isso reforça a sua liderança. Liderança culta, participativa; batalhadora e decisiva, às vezes, é até agitada demais e impaciente para- efetivar Os Seus ·objetivos. Mas
sabe enfrentar situações adversas, fazendo
prevalecer o seu ponto de vista em favor das
causas que abraça. A defesa dos documento!>
do Arquivo da Cúria foi uma de suas vitoriosas campanhas. Como líder pertence ao Conselho Permanente da Mulher Executiva da
Associação Comercial da Bahia. Não somente integra esse colegiado, como também pertence a todos _os conselhos de todas as instituições autenticamente baianas.
Com toda essa disposição para servír Consuelo tem balançado o colonial solar da Quinta do Tanque. Para realizar o centenário do
Arquivo que lá funciona há dez anos, mobilizou do ministro Antônio Carlos M"agafhães
até o menor servidor da Cultura. A comuni·
dade baiana viu com satisfação que ela não
se rendeu à falta de recursos financeiros. Se
mais pudesse, mais faria, para desenvolver
o sistema de arquivos, que coloquei na Lei
Delegada 53/83, classificandô ainda os arquivos público em correntes, intermediários e
permanentes.
Há um sentimento que não pode deixar
de ser ressaltado. Consuelo como outros colegas, Luiz Henrique Dias Tavares, Mercedes
Rodamilans, não se desprendem da placenta
acadêmica da Faculdade de Filosofia. Tendo
recebido o legado dos Estudos Tupis de Frederico Edelwiess, cultiva igUalmente a memória do seu mestre e a herança tupinóloga.
Além do Tupi, interessa-se pelos Sertões,
que é, bem-entendido, uma de _suas raízes. A família paterna é õriunda do Litoral Norte
daBahia,dizia-meAdrianoPondé. Em 1979,
publicou o seu bem-sucedido "Introdução ao
estudo de uma comunidade do agreste baiano
-Itapicuru".
Sem deixar de cultuar o mestre, tendo escrito "Frederico Edelwiess, o historiador",
" Frederico Edelwiess, o tupinólogo" et alli,
especial atenção tem dado à obra de Teodoro
Sampaio, principalmente a revisão da 5? edição de "O Tupi na Geografia Nacional"
(1987). Para-melhor divulgação, lançou-o mo
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
E por falar no IHGB, foi eleita, em 1989,
sócia-correspondente.
Todos os seus amigos estão aguardando
um grande discurso de "posse e conferência
de entrada".
A presença intelectual de Consuelo atinge
os mais significativos Pólos da cultura baiana ~

- de Castro Alves a Teodoro Sampaío, da
Faculõacie de Filosofia à Associação Comercial da Bahia, do Centro de Estudos Baianos
à Casa de Raui Barbosa da ABI, do Arquivo
Público do Estado da Bahia, cujo nome completo tive a honra de restaurar, aos Sertões,
dos seus índios aos ex-escravos de Inambupe.
Em todas essas circusntâncias, batalha e peleja sem,.cóhflido, descuidar da administraÇão
do seu charme, evidentemente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-De acordo com o disposto no art. 170,
§ 1?, do Regimento Interno, que determina
não será designada Ordem do Dia para a
primeira sessãO de cada Sessão Legislativa,
não há O!dem do Dia hoje. (Pausa)
Esta Presidência congratula~se com o Plenário pélá magnífica Sessão de abertura dos
nossos trabalhos. ordinários da presente sessão ·legislativa, em que tivemos uma manhã
rica de pensamento e de inteligênCia, fazendo
jus à tradição que. já OOOiêfihtJ. àas.belas tertúlias parlamentares das sextas-feiras matuti·
nas.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a ordinária de segunda-feira a seguinte

OR,PEM PO DIA
1
Discussão, en turno único, do Projeto de
Resolução n~ 59, de 1989, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dá nova redação
ao art. _375 do Regimento Interno, tendo
PARECER FAVORÁVEIS, sob n• 346
e 347, de 1989, das Comissões:
- de Constituição, Justiça e Cidadania; e,
- Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-EStá encerrada a sessão.
(Levanta~se a sessão às 11 horas e 15
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.TOÃO -MENEZES NA SESSÃO DE 14-6-89, QUE SE REPUBLICA POR HAVER SA[DO COM INCORREÇÓES NO DCN _ SEÇÃO li
-DE 15-6-89:_
O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Pará veio
a converter-se, nos últimos anos, na principal
província mineral do País. Os grandes projetos de extração do minério de ferro, da bau~
xita, do ouro, do nfquel, do cobre, do manganês, do calcário, para citar só os principais,
não deixam mais dúvida a respeito.
O fatO que, eni função desses grandes
projetos, generalizou~se a perspectiva do retalhamento do Pará com vistas à criação de
novos Estados. Ainda recentemente, vimos
a rejeição do projeto de criação do Estado

e
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de Tapajós, por decisão da Assembléia Na·
cional Constituinte. Agora, temos outra tentativa eleitoreira e ilegal configurada no projeto de decreto legislativo de iniciativa do
Deputado Asdrubal Bentes. Esse projeto
prevê a realização, já em novembro próximo,
juntamente com as eleições presidenciais, de
um plebiscito erri 22 municípios situados nas
regiões sul e sudeste do Pará, para a criação
do Estado_ de __ Carajás. Em primeiro lugar,
o projeto não pode ter curso pela sua manifesta inconstitucioilalidade, nos termos do
art. 14 da Constituição Federal e do art. 12,
§ 1~, do Ato das DispoSíções Constitucionais
Transitórias, sendo que estes dois últimos rezam:
"Art. 12. Será criada, dentro de noventa dias da promulgação da Constituição, Comissão de Estudos Territoriais, com dez membros indicados pelo
Congresso N acionai e cinco pelo Poder
Executivo, com a finalidade de apresentar estudos sobre o Território Nacional
e anteprojetos relativos a novas Unidades territoriais, notadamente na Amazônia Legal e em áreas pendentes de solução.
§ 19 No prazo de um ano, a Comissão submeterá ao Congresso Nacional
os resultados de seus estudos para, nos
termos da Constituição, serem apreciados nos doze meses subseqéntes, extinguindo-se logo após."
Sr. Presidente, Srs. Senadores,_bem sei que
a atual Constituição estabeie_ce_,_ em seu art.
18, § 39 , seja ouvida, através de consulta plebiscitária, apenas a chamada "população diretamente interessada", deixando de lado a
opiniãO do povo dos demais municípios, alijando dessa importantíssima decisão a Assembléia Legislativa e o próprio Governo do
Estado.
Em vista disso, precisamos repelir, com toda a energia, a tentativa consubstanciada nesse projeto, e aqUi estou, hoje, para proclimar
que me incluo entre os opositores à criação
do Estado de Carajás. Formamos verdadeiro
batalhão, pois tenho a certeza de que todas
as mais significatiVãs lideranças políticas do
Estado do Pará se posicionam contra esse
projeto que, além de reduzir em 279.932 km2
a área do Estado - superfície equivalente
a quase três vezes o Estado de Pernambuco
-, retira ao ~~smo tempo, do Pará, sem
sombra de dúvida, a sua mais promissora região, tanto pela riqueza de seu subsolo e pela
fertilidade de seu solo, quanto pelo seu grande potencial hídrico,
Mas há, ain4~. enorm!! agravante_ para a
qual peço que todos atentem: a população
desses 22 municípios, 1.210.312 habitantes,
que vai ser ouvida através do plebiscito, é
constituída, em 85% dei seu total, de imigrantes do Centro, do Sul e do Nordeste do País.
Creio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
essa iniciativa pode ser considerada como
verdad_eira conspiração contra o Pará, tendo
em Vista os graves prejuízos que a emancipação daquela área causará a todo o Estado.
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Não podemos permitir se crie nova Unidade
da Federação sem adequado e aprofundado
estudo e planejamento, para que se atinja
o objetivo maior do desenvolvimento equili·
brado das áreas envolvidas no problema. Não
podemos abrir mão daquela região genuina-

mente paraense pela sua secular ocupação;
daquela região que é uma das mais ricas n-ão
só do nosso Estado, mas também do próprio
Brasil. Não podemos, em definitivo, abrir
mão dessa área onde expressivos projetos m_ineralógicos e agropecuários estão sendo implantados, onde novos pólos de desenvolvimento vêm permitindo aos paraenses e aos
brasileiros tomar posse, fisicamente, de toda
aquela região imensa e promissora.
-É inegável que a atenção do Governo Federal e do Governo do Estado do Pará voltou-se para aquela região, pois lá se encontram as ricas provfncias de feno da Serra
de Carajás, com seus 18 bilhões de toneladas,
a maíor reserva de minério de ferro do mundo. Mas não é só isso: prospecções geológicas
da Cia. Vale do Rio Do_ce identífícaram também a ocorrência de cerca de 65 milhões de
toneladas de manganês, de 1,8 bilhão de toneladas de cobre, de 18 mílhQes de toneladas
de níquel, de 40 milhões de toneladas de bauxita, além de cassiterita e ouro em quantidades muito significativas.
f inegável, t'ambém, que toda aquela Região tem muito a· oferecer ao País e ao Pará
e que toda a riqueza lá existente mUito representa para o fortalecimento sócio-econômico
do Estado. Esforços não têm sido poupados,
tanto a nível federal quanto a nível estadual.
Ambos os Governos estão verdadeiramente
interessados em desenvolver essas regiões de
maior potencial, para que o Estado e o País
se tornem mais prósperos. O Pará assumiu
compromissos sérios .em termOs de investimentos e dívidas para dotar todo o Estado
e, muíto particularmente, o sul e o sudeste,
de serviços básicos de infra-estrutura, promovendo a eletrificação de quase todos os municípios, a integração do território atravéS da
construção e do asfaltamento de rodovias,
a execução de obras de saneamento e a construção de escolas e hospitais.
O resultado desses esforços está sendo promissor para o Pará. Não persistem mais os
motivos alegados por aqueles que levantam
a bandeira da emancipação, poiS, hoje, as
regiões sul e sudeste estão perfeitamente intew
gradas à vida e ao processo de desenvolvimento do Estado. Nos últimos anos, elas vêm
sendo contempladas de forma efetiva pelos
Governos Federal e Estadual. Esta decisão
política foi tOmada com vistas a fomentar o
desenvolvimento e minorar oS d,esníveis sócio-económicos que levaram setores daquela
área a encampar o movimento_ separatista.
Ê impensável aceitar que, justamente no momento em que o Pará c;omeça a colher frutos,
a conhecer o desenvolvimento tão acalentado
por sua população, venham propor mutilação
de nosso território.
Repudio, veementemente, esta manobra
ilegftima e ilegal para dividir e enfraquecer

o Estado do Pará.. Não podemos permitir,
de modo algum, que interesses pessoaiS imediatistas ou até--mesmo eleitoreiros, ligados
muito mais às realizações de duvidoso .êxito
político ou às efêmeras: demonstrações de
prestígio e liderança, possam preponderar sobre as mais autênticas e inalienáveis aspira-ções do povo paraense.
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municações, de cinco minutos, já se esgotou
há muito.

O SR. JOÃO MENEZES - A tenderei, Sr.
Presidente. V. Ex' sabe que lhe sou um fiel
seguidor.
Quero concluir, Sr. Presídente, Srs. Semidores, reafirmando rrÍinha intenção de lutar
pela preservação da unidade de nosso territó0 sr: iãrbas Passarinho- Permite v. Er.
rio, pois tenho o dever de corresponder ao
Ull). aparte, nobre Senador, antes de. concluir?
direito e às aspirações da gente de meu Estaw
do. É o clamor desse povo que se constituirá
O SR. JOÃO MENEZES - Pois não~ emí_em nosso mais importante afiado nessa luta
nente Senador.
·
para qUe se rejeite não só essa pretendida
OSr.JarbásPasSarinho- V. EX!' faz muito
emancipação, mas toda e qualquer outra tenw
bem, com a autoridãde que tem, em levantar - tativa de dividir e en~raquecer o Estado do
esta questão. Já na Constituinte, tivemos a
Pará. Aproveito a oportunidade para passar
oportunidade, como V. Ex• salientou, de disw
às mãos de V. Ex~ e da Mesa um Projeto __
cutir a possibilidade de desmembramento do
de lei "que dispõe sobre a remuneração das
Estado do Pará, com a criação do Estado
cadernetas de poup-ança, e dá outras provide Tapajós. Agora verificamos exatamente
dências".
mais uma tentativa. Essa tentativa, como V.
E_ra, .o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Ex• salienta bem; significaria apartar do Esta(Muito bem! Palmas.)
do do Pará uma das suas áreas mais ricas,
do seu subsolo mais promissor. Se a solução
ATA DA 191' SESSÁO,
for essa, de irredentismo em irredentismo,
REALIZADA EM 5·12-89
de separatismo em separatismo, daqui a pou(Publicada no DCN
co- o Estado do Pará terá apenas a cidade
Seção 11- de 6·12·89)
de Belém e uma pequena faixa que lhe seja
Re"tificação
próxima ou periférica. Não há, no meu entender, a menor razão para se_p!eitearisso, para
No ProjetO de Lei do Senado n~ 390, de
·se postular esse tipo de desmembramento.
1989, ã página 7.559, z~ coluna, na sua emenMas devo avisar a V. Ex" que senti, no sul
ta.
do Pará, na última campanha eleitoral, um
espírito desagregador que me preocupou basOnde se lê:
tante. Preocupou-me na medida exatamente
em que o prefeito, que nos recebia naquela
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 390, DE 1989
ocasião, finha dado uma entrevista, naquela
mesma oportunidade, pregando a separação
Cria o Conse-lho de ,Estados Técnicos
de Redenção, por exemplo. E V. Ex• sabe
da Aviação Civil.
que aquela área foi altamente beneficiada peLeia-se:
Jo Governo, talvez até em detrimento de outras áreas, como a do Baíxo-Amazonas, com
a eletrificação completa, graças a Tucurul e
PROJETO DE LEI DO SENADO
a pavimentac;J.o de uma estrada de rodagem,
N? 390, DE )989
que serviu amplamente,. e serve até agora,
Cria o Coiiselho de Estudos Técnicos
àqUela Região. A resposta é pedir a separada Aviação Civil.
ção? Era muito mais intensamente se se fizesATA DA 206• SESSÁO,
se o que se tem feito até agora: a multipli~ REAUZAI)A EM 6;12·89.
cação dos nruníCfpíos cofn sua autonomia, pa(Publicada: no DCN
ra termos melhor possibilidade de adminisw
Seção 11- de 7·12·89)
trar. Mas retalhar o Pará e tirar do Pará as
.suas potencialidades maiores, encontrará em
mim, e certamente em V. Ex•, desde já, pela
Retificação
manifestaÇãO que está tendo, um opositor
No
texto
do
Requerimento
n~697, de 1989,
consciente, finrie, ·mas absolutamente intranna página 7646, 3' coluna,
·
sigente rieste campO.
Onde se lê:
O SR. JOÁQ MENEZES - Senador Jarbas
Passarinho, o aparte de V. Ex~ traz um sustenREQUERIMENTO N• 697, DE 1989
táculo muito grande para o nosso pronunciamento. V. Ex• não só como Senadoi, mas
Requeremos urgência, nos terriios do art.
como Governador do Estado do Pará, conhe33.6, alínea c, do Regimento Interno, para
ce toda aquela região e sabe o q_ue isso reprea Mensagem n" 113/89 que ...
senta e também as causas que determinam,
Leia-se:
às vezes, essas iniciatiy:is, que não têm cabiREQUERIMENTO N• 6g7, DE 1989
mento nem oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Mesa lamenta dizer a V. Ex•, Senador
João 'Menezes, qUe o tenipo para Breves co-

Requeremos urgência, nos termos do _art.
3J6, alíne~ c, do _R~gimento Interno, para
a Mensagem n" 313/89 que ...
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ATA DA 188• SESSÃO
REALIZADA EM 30-11-89
(Públicada no DCN

Seção 11 - de 1-12-89)
Retificação

Na página n" 7391,
da Ordem do Dia",

2~ coluna~

no item .I

Onde se lê:
Projeto de Lei Legislativo n9 36, de 1989.
Leia-Se:

Projeto d_e Decreto LegislatiVo n~ 36, de
1989

nente do Senado Federal, nos termos do artí~
go-40, inciso ID, alínea "a", da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 515, inciso li; 516, inciso
I; 517, inciso IV; 488; § 4~; 490 e 492 do
Regulamento Administrativo do Senado Federal (Edição Atualizada - 1989), e com
os artigos 19, 59 e 11 da Resolução SF n 9 87,
de 1989, com proventos integrais, observado
o disposto no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1990. Senador Nelson Carneiro. Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 4, DE 1990

ATO DO PRESIDENTE
IN' 1, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
de suas atribuições regimentais e de conformidade com a delegação de competéncia que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire-

tora n<? 2, de 1973,
Resolve designar o servidor Manoel Men-

des Rocha, Analista Legislativo do Quadro
Permanente do Senado Federal, para exercer, em substituição, o car&o de Diretor da
·Subsecretaria de Ata no período de 31 de
janeiro â 2 de março_ de 1990, durante o impedimento do titular.
Senado Federal, 15 de janeiro de 1990. Senador Alexandre Costa, Segundo Vice-Presidente no exercício da Presidência.
ATO DO PRESIDENTE
Nt 2, DE 1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamen~
tar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgad(!. pelo Ato
da Comissão Diretora n 9 2, de 4 de abril de
1973, e_tendo,em vista o que consta do Pro-

cesso n" 000.101190-7,
Resolve aposentar, voluntariamente, Geraldo José Co-elho Galrão, Analista Legislativo, Classe "Especial", padrão Ill, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea ''c", da
Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os artigos 520, 488,
§ 49 , 490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado Federal (edição atualizada
-1989), e com os artigos 1", 59 e 11 da Resolução SF n 9 87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Cohstituição Federal.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.

O_ Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimeiltal e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada Pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de_4_de abril de
ATO DO PRESIDENTE
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n9 000.228/90-7.
N~ 5, DE 1990
Resolve aposentar, voluntariamel):te, RodO Presidente do Senado Federal, no uso
ney Ortega, A~alista Legislativo, 1~ Classe,
da sua competência regimental e regulamenPadrão III, do Quadro Permanente do Senatar, de conformidade com a delegação de
do Federal, nos termos do art. 40, inciso III,
competência que lhe foi outorgada pelo- Ato
alínea "c", da ConstituiÇão da República Feda Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de
derativa do Brasil, comOinado Com os artigos
1973, e tendo em vista o que consta do Pro520; 488, § 4•; 490 e 492 do Regulamento cesso n• 018.184/89-8,
AdministratiVo do Senado Federal (Edição , Resolve aposentar, voluntariamente, José
Atualizada- 1989), e com os artigos 19, 5~ Ney Passos. Dantas, Analista Legislativo,
e 11 da Resolução SF_no 87, de 1989, com
Classe "Especial", padrão UI, do Quadro
proventos proporcionais aO tempo de serviço, Permanente do Senado Federal, nos termos
observado o dispsoto no artigo 37, inciso XI, do artigo 40, inciso III, alínea "a", da Constida Constituição Federal.
tuição da República Federativa do Brasil,
Senado Federal, 26 de janeiro de 1990.- combin~do com os artigos 515, inciso li, 516,
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
inciso, 517, inciso IV, 488, § 4~, 490 e 492
do Regulamento Administr~tivo do Senado
ATO DO PRESIDENTE
Federal (edição atualizada - 1989), e com
N'3, DE 1990
os artigos 1~, 59 e 11 da Resolução SF n~ 87,
O presidente do Senado Federal, no uso de 1989, com proventos integrais, observado
da sua competêm:ia regimental e regulameno disposto no artigo 37, inciso XI, da Constitar, de conformidade com a delegação- de
tuição Federal.
competência que lhe foi outorgada Pelo Ato
Senado Federal, 26 de janeiro de 1990. da Comissá<fDiretora n~ 2, de 4-de abril de
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
1973, e tendo em vista o que consta do ProATO DO PRESIDENTE
·
cesso n~ 000.154/90-3,
N' 6, DE 1990
Resolve aposentar, voluntariamente,
O Presidente do Senado Federal, no uso
Francisco Firmino Lima, AnaliSfa iegislati"!0.1' Classe, Padrão 111, do Quadro Perma~ da sua competência regimental e regulamen-
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tar, de confo:r:midade com delegação de competéncia que Ihe foi outorgada pe!o Ato da
Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973,
e tendo em vista o que consta do Processo

n• 000.382190-6,
Resolve aposentar, voluntariamente, Maria de Oliveira Souza, Técnico L_egíslativo,
Classe ''Especial", padrão 111, do Quadro
Permanente do Senado Federal, nos termo&
d-o artigo 40, inciso lll, alínea "a", da Constí·
tuição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 515, inciso 11,516,
inciso I, 517, inciso N, 488, § 49, 490 e 492
do Regulamento Adrrün_istrativo do Senado
Federal (edição atualizada- 1989), e com
os artigos, 19 , Y e 11 da Resolução SF n"
87, de 1989, com proventos integrais, obser·
vado o disposto no artigo 37, inciso XI, da
Constituição Federal.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1990.Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 7, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
de sua competência regimental e de acordo
com o disposto no artigo 216, § 2°, da Constituição Federal,
Resolve designar Comissão Especial, inte·
grada pelos Senadores Jarbas Passarinho,
Luiz Viana Filho, Francisco Rollemberg, Mário Maia e Nabor Júnior, para selecionarem
e examinarem a conveniência de liberar doeu·
mentes secretos do Senado Federal. que te·
nham mais de 25 anos.
Senado Federal, 31 de janeiro de 1990. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N' 8, DE 1990

O Presidente do_ Senado Federal, no uso
de sua competência regimental e regulamentar, e de conformidad_e com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dire_t_Qr1.l no 2, de 1973,
Resolve designar Nerione Nunes Cardoso.
Secretário-Gera! da Mesa, do Qqadro Permanente do Senado Federal, para responder
pelo expediente da Diretoria Geral, durante
o afastamento do titular, no período de 5
de fevereiro a de 2 de março de 1990.
Senado Federal, 31 de janeiro de 1990.
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N99, DE 1990
Aprova os Quadros de Detalhamento
da Despesa fixada nos Orçamentos do Senado Federal, Órgãos e Fundos para o
exercício de 1990.
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe confere o Regimento
Interno, e tendo em yist_a o çlisposto no artigo
52, § 49, da Lei n9 7.800, de 10 de julho de
1989, resolve:
Art. 1~ Aprovar os Quadros de Detalharoemo da Despesa fixada nos Orçamentos
das Unidades a seguir relacionadas, que com
este baixa:

56 Sábado 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Código 02101 -Senado Federal
Código 02102- Centro Gráfico do Senado
Federal
Código 02103 - Centro de Informática e

de sua publicação, retroagindo os efeitos ao
Código 02902- Furido do Centro Gráfico
do Senado Federal
· dia 1~ de janeiro de 1990.
Art. 39 Revogam~se as disposiç6es em
Código 02903- Fundo do Centro de Inforcontrário.
mática e Processamento de Dados do Senado
Senado Federal, em 31 de janeiro de 1990.
Federal
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Art. 29 Este ato entra em vigor na data

Processamento de Dados do_Sen_ado Federal
Código 02901 - Fundo Especial do Sena~
do Federal
02rnl •
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REW1SOS 00 1<SrulO

.5.54.804

Cor>tr1~1Ç1l_es

•• ,,ti(),IIIJ
lo.'•• ?l,,f_l

4.&.00.00

TOTAl..
3.214.281
2.659.477
2.659.477
278.581
2.386
1.9?J.)J8
271.681
4.959
108.180

ror.

CES"'ESAS
aJ1f<EIII6
5.54.60lt

TOTPI..IEif'ESAS
Clmm!ES
3.214.281

ISPESAS llE

CAPITAL
82.832

TOTAl
,.297.W

' '"'

TE

"'
;::;

~
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'

Kll.n.REZA OA t6PfSA

RECLRSOS OE TOOAS AS

F;;SPECIFICAÇAO
OCSI'ESAS """"'"'ES
P(SSPAL E En:AACOS SOCIAIS

3.0.00.00

:J.l.oo.co

3.1.90-00
3.1.90.09
J.l.510.ll
J.l.90.1J
l.l.90.U

:;:.1.90.1&
J.l.70.n
).4.00.1)0

3.4.50.00
3.4 •.50.41
3.4.50.43
:J.4.10.00

TOTAL
2.9)5.236
2.Je0.4)2
2.)80.1132
2.089

ApllcaçCie:r- Diretas

Salário Fa.. Uia

l,9SJ),:na
271.661

Vet>C1met">tos c VDI"ÚIQet>S f"1IUIS ~ Pes~l Clv1l

..

ObrigaçOe:;; PlllttOf'ab

Diárias - Pessoal Civil
Outrn Despesas Variáveis - Pessoal Çiv1l
Despens ~ !Kercíclos Ar>terlores

4,959
10&.160

OUTRAS OC:'".J'(?-5 COrlllE.NlE$

554.604

,

-- Tral"srerêr'Clas a .tr-st1tu.iç~s PdvldasCor>trlbulçlles
Subver-;lles Sodai!:
Jlplleaç~s Diretas

11.)20
57.759
H.5Sl
483.484

).4.90.;50

Material de Ccrosl,J'tiO

9S.JJ1

J.A. 90.JJ
:5.4.90.J5
:5.4.90.:s&
:5.1t.'}Q.:S7
,, •• 9().39

Passageros e Despesas cocn Locorooç:;o
Serviços de Consultoria
OJtros Serv1c;o5 de tercelros ~ Pessoa F'ísica
Locaç:l.o de M~o-de-obn
O.Stros Serv1ços ds TerceliõS ~ Pessoa Jurfdiell
Despesas de Exerciclos Arlteriores
OESf'ESIIS CE Cl\PITJU...
INVESTIMENTOS
Aplicaç!:ies Diretas
Obras e Iostalaç!:ies
Equ1palllef'tos e Materl•l Pennar'l!f'tlll
Ol!speso.s ele Exerdc105 Arlter10res
INVERSOES Fitwa:IRAS
,llplicaçl;les Diretas
AQul51çlo de IDÓYeis

14.654

).4.~.92

••o.oo.oo

... ,.oo.oo
4.5.90.00
4.5.90.51

11.,5.90.52

A.S.SJO.n

•.l!!ó.oo.oo

... ,.SJO.oo
... ,.90.61

"'

10.037
2.15'2
351.401
6.0J4
82.832
81.997
61.997
11.756
70.232

.,•
.,
.,

TOTAL

}.Ol.3.065

RED..RSOS 00 TESCll.RO

~~

"':~~"'

2.9)5_.236
2.:360.432

2.380.4}2
2.069
1.993. ))8
271.681
4.9.59

J.OS,lSO
1~
5.54.804
71.320

"'\\

B
V;

51.159
n.SG.l
483.464
98.J:H
14.654

"'

10.037
2.192
)51.401
6.034
82.832'
81.997
61.997
11.7%
7D.232

.,•
'"'

8).5 •

).0!84"

Lfp}j.l.

ror. """""""

TOTAL CESPESAS
C!RlEliTES '

[Cf'ESAS

DE

·<.YT->

TO T AL

CAPITAL
3.018.068

"'

NCzS 1 000 00

NATLRfZA DA DESPESA

,--..;''r r ' r
).Q.OO.OO
J.l.OO.OO

3.1':90.00
3.1.~-01

3.1.90.09
).1.90.92

~

1

t- -" (fn n·

I UI n L

"""""'s

PESSOAL E EI-OIRGOS SOCIAIS
AoliCII<;Oes Olretas
~set>tador las e Refomas
5al:Srlo- -f'amfll•
Despesas de ExercícioS Arlteriores

TOTAL
279.045

•.uu

uu.u~•lun:.u

279.0115

279.045

279.04!>
'279.04!.

279.045

278~~1

TOTAL

flfr.I.R:

27?.04'278.~1

297
167

"'
167

279.04S

279.04>

'llfn'r,t',~ !:::.~•!'".
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oczs

100 - Recursos OrdiNSrios

~ - TJ:tulo& ele Re.spol"sab1ll<fadtl do Tes.NocitN.l
150 -·Recursos Dh'at-"lte Arrecadados

.,

D2ml .. SFN/\00 rrt:rRI\i.
l'tlllll - SHWll f lllF JW.•

NATUREZA

ESPECiflCAÇM
ol;ool.OOJl.lC04

Reap;~relhamer>to
Hm"-';,z~·Hiior

F'ONTE

TOlA!.

00 ScN!do Federal.

O IICJIJ"tl•11.11r OS
~qulP':! '
uu "''"er•vulvlot~et•lu

ll><:f•t"'- .,.,-:.c.~ot:lub

das atlVldades do Seriado F'ederal.
~

DETALHADO

g;;-rl.0001.1004.

ll!plac>teçlo

Dl.cm.axn.202l

AdtllPistraç~ e coorcleNção dos ser
v1ços legislativos.
-

100

Cer>tral dl: Yideo-.Tape

...

...

Gdm11"1Straçl0 de pessoal e de aãnlr-ist-raç!lo g~:r•l 1'10 desm-t

Et"C&...O$ CCIII

volvlmerotc das at1vidades pulamcrotii
rcs e &ati"istratlvas.
Ol.OOl.OOl1.2021.
ll002

f...CiOfWia'lto de~ Federal

3.1.90.09
),1.90.11
).1.90.13
).1.90.14
3.1.90.1&
).1.90.!>12

).4.90.30
).4.9().))

J.l\.90.3& .
:J.4.S'O.J9'

3.4.90.92
4.5.90.52

Ol.Oll.txXU.:rro:J

Corotrlbulç;G a f"U\dos,
Ptomver a c<Jll)lelllel"taçllo c» recur
sos pan COI'Isec\IÇ.;o dos objetivos riii
f'lrldos. ~J.o órQ!Io.
-

o1.o:u.co:u.~.

r&.Ab é5pecla1 do Sendo Ffldc:tal

J.4.l2.41

00>7

Ol.CXJ1.02.17.2007

4,,,12.U
•• ,.l:Z,4l

tapacltaç!io de

Recurso~

li..car'os.

100
100
100
100
100
100
100
100

1.5:32
1.410.000
107.068
2.907

100
100

131.0711
4.690

100'

151'.?75

150
1"'

8.270
l.?!lol'_

100

'"'

&7.0/12

185

17.1130
1-:J.?JO"
028

,.,.

1.776".511

11.0~

PrCWI'Over de rorma zr>t~rad.J a (JJ:tll
flc.aç,:)o de pessoal erw todos os
rtT
veis d~ QraOJaç::lo e serviços de modÕ

~

se obteroha rrelhores COI"diçi5es dct
trabalho e 111315 altos .fr>dlces dl!! pro

clutlvlduda.

-

Dl.al1.02l7.2007.
0001

Especlalizaçflo e Aperrelçoaaet\to.

Ql.0711.0428.2C04

Asslstêflcla Médica e Odor>tol6gica
Servidores.
Asser;;ar a saúde física e_.tal das
serv res e seus ckpe/'ldel1tes. et1 ca
rjtr:r coapleaet~tar.
-

01.078.0128.21X14.
0001

100
100

3.4.90.30

100
100
100

.....,.

P.732

•

--

Assist&cla Médicc-lbsplWar a

J.auer>t:ares. Servidores e seus
clcr>tes,

Par

03.007.Q02J.l00)

cor.struçao de III06vc1s
Proporc10Nir cOI"diç~s a~dU · d!t
trabalho e dl!! ater"dllllel"to aos usu!
rias.

0.007.QJlS.l.OOl.

QJras Ccupl.. do Ccipl. do S.Federal

C002

),4.90.3&
J.4.g().JSI'

J.4.90.J&
3.4.90,.)51'
).4.90.92

100

J,S.90.S2

100

),4.90.»
4.5.90,,1

,

..

100

..."'
11>

14.141

9.2&7
11.1..

20.01

l8
·D.J:50

1.000,00

Fevereiro de 1990

PIÁRIO PO, CQ]'!GR)3SSO NACIONAL (Seção 11)

. Sábado 17 59
NC!!S 1.000 OC

~

.... _

~ApRO

0( Ot'TI\liH\MF."NfO OI\

j

OE:SP~?:A·:_--:-f------,--R~<~C~U~R~S~O~S:_::O~<=TO~D~A~S:_:A~SrF~O:N~T~<s~.~f;__T~R~A~N~S~Ff~R,F~N=O~.T~A~'·~--::'F~T~S~C~n<:__--1

ESPECIF"ICAÇ~O

NATURElA

Repal-os e Coro:õel'vaç4o de x.óvels.
eor-servat e pre~rvar os be"S
veit.

rON'ft:

TOTAl..

1-2
100
100

~lo-~de~ do
~f'~

/.~11'}7

100

~en;IO de Cted'le.

08.078.011,15,2033.
CttJ4

DETALHADO

~:obtb'>c:ia

Héditu. e OdiX'Itológica •
Sen>idcres.
Assegurar a salide fblca e .,er.tal dos
servldores e seu~ depet"dcl"'tes, e~~ C!.
dter c~lenerotar.

13.015.01'28.2001..
OOOJ.

As:oht&>ela ~1co-HoSPltalllr a f";!!.
l....,.,tnres, Servidores e setJS. ~

15 ,QU ,QC))1.202)

AssJ.stêr>e1a lil Irtstiluiç&!s. Pdv.;Was.
Prcparclor'Sr &tl)(lllo a er>Uóades prl
vadas sem fir>s lucr.atlvos. li: flfll de
qJe pos~ CÜmprlr suas mlsSOes
f!
lal'ltt6plcas, edt.lcat1vas e cult.urals,

J5.08l.OCI)l.202).
o:x:Jl

~Uci:Jdes de Il"'terc&rtllo Leglslativq,
Parlalllet't.ar e Pollttco:

15.082.0475.2024

Col"'trlbulçlio a Prev.ldh'>ela Prlvoóa.
ProporclCNr c~la~~~er>toçilo tle
IIJ:!2
:serot.lldorla e per>~ez.,cor-tt1bu11'do P!.
ra reroovaçllo da força de trabalho.

.

""'""·

100

100

'·""
100

lft!õtltulo de Pr~:Nlder>clo dos C<lf'O~

slstas

TOTAL

ll.....m

1

1

1.12>.0o•

1.588.7)4

,

·--···h--~----

-"

QUAORO VE UElillllllf.l,NJO OA DESPESA
ESPECIFICAÇ~O,
~rQOil

.\

--------

:nl.467

)5.008 \

RECURSOS OE lODAS AS fONTES E

NATUREZA

FONTE

r~~NSfERENCIAS Hr~~~

DETALHADO

TOTAL

cc-

Iretlvos e FW~s'IX'Ibtlls
1\o:o:,..rmn n t:•.lho;.lo:tttr>clrt pi:'ÇUI"1/irlll

l~-0&2.C1to95.20ll

a

QoJe rlll~

deper>del'ltes

l5.0S2.0495.20U.

0001

Jus os 1Ntlvos • seu'

fr1cuçoS cca Jr>etlvos

J.l.9o.Dl
).1.90,0?

,.l.90.n

100
100
100

,.,

213.561

167

279.04,

TOTAt.

m.oo

llll -

~so'

DroWrlos

1.64- Ti:tulo• UI

ftc~1111$8dedCI1'ri,"*lQN1

no - Aea4'sos oiletatllll!r'te arrac&daóQt

I
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oxoo - !:l'W\00 rrocrtl\l.
Q2102 - ttHIRO DW"li:O

NC;;.Lk..Q.ill!...QQ

nccuusos uc

loii!AUICO Ut: 111 11\llll\t.lllUO UI\ UI M'I.5A

NATUREZA

ESPECIF'ICAÇJI:O
Ol.007.002).202S

Aólllrolstraç«o e
-viço:!'

CrlSr1co:;~,

Coo~!kt

dos

TIU\N5i'CIIt"NC1A~~-

10UAS 1\!> I"ONII..S_ C

f'ONTE

OETALHAOO

I lSCI\L

TOTAL

se~

Divulgar as at1v1dades do Podel' l.lll
g1s1at1vo através da exi!CVÇio ele ser
viços de artes criricu de Js>toress'i
do CQr\gresso NaclONl.
Manut.et'Çio do Centro Grl.f'ico do SeriQ

Ol.OJ7.002l.2025.
0001

),1.90.07
).1.:90.11
.3.1.:90.1)
3.1.90.14
3.1.90.16
J.4.!10.JO
3.4.90.))

-

mr~~

'·"·~·"

, ••• 90.39
3.4.90.92
"\.5.510.52
Contrlb.dç~ a

01.001 .002).25)00

100
100
100
100
100
100
100
100
100
lOO
1...

557
4111.899

128'.704

''"

:31~109

}4.916
464

··=

11.144

'"'

18.573

rt..Ã:bs.

647.238

Pr01110ver a CCf19lemet~taçJo.d!: recursos
para a o:r'!Se0.1;4b das OI?Jetivos der!
ttl.das pelo OrgiJo.

..,.,

01.007.002J-.2900

FU"Cb dO CO">tro Gdf'lco do SeNdo F,!

0001

).4.12,41
4.5.12.41

7.151

""
""

1.021

8.172

tuf.UCJ • '.I JIIIUI 11 U IW

-·-

------~-~

.. ,

"'"

~-

""·"

·--·

··-

---

··•·<--~

·--- --·-·-·- -·. ·-···

Q;)O;STRATIVO DA tESPESA PCR faaE DE AEt1RSDS

AECl.RSOS

~SOS

.,..

ESPECIF'ICAÇI!.O

Di TESOI.'AO

100 - Recursos OrdlNrlos

150 .. Rac:ursos DitetMiel"'t• AnaeadDdos

,.,...

rurAL

TOTAL

P<SS<W. E .l..ROS E De, OUTMS ll:SP.
OA OlVU>I\ ama<IES

ac.sociAIS

DE TODAS AS FONTES E. TRANSrERE.NCIA!

INVEST.!
lENTOS

.28.2)3
28.2))

417.1149'

215.909'

l1).:J07

417,114?

215.909

l7.l.J07

FI

)9),860

215.~

17).307

n
n

18.574

18.574

,.pu

5.0l5

"'

144 .. l:&:tulos de- Re$pOI"~il1dade do Tes.Nielat\11

NCzS 1.000,00

-·.-

ol17.t49

.,._,.,

l7J.307

4.664

28.2»

"'"'"'"''"' rur.OESP.

lNVERSlJES
lNI\ICE!RAS OA OIVTOA

IECIV'll~

